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 ןיכמ ,המידק בשוח רשא ןוגרא - .

 .2000-ה תונועל םויה ומצע
 תכרעמ םכלש ןונראל העיצמ תוקפה יב-רומ
 . ןּך ו[ : | רשא הכימתו םייפקיה םיתוריש ,(1) רברס
 /. + | | | רועפאח תכרעמה .דיתעה לא החטבב םכחא ודיעצי
 ! ינורטקלא ראוד ,םיטקפ :תמדקתמ םינוחנ תרוטקת
 לא ןוגראה חנצה ;בעחמ תדמע לכמ טנרטניאו
 ןונגסב בצועמ טנרטניא רתא חועצמאב םלועה
 לוהינל תויפוחיש תורש התונכוח בוליש :ידוחיי
 ,ילטיגיד ןויכרא ,תונובשח לוהינ ,יאלמ -ןוגראה
 .עדימ ינרעמו ףתושמ ןמוי
 םתאש םינרצל האלמ המאחתהב דועו תאז לכ
 .ורידנת

 תכרעמה טרפמ
 0218/66(330% תנכוה ללוכ 41 :רברס -

 5חבו]! 517655 56[ הכרעמ . ריחמ
 19" יתישנעת זראמ -

 קפחווטהו !! 56 !ח(6| 3> םא חול - ,
 ק6ח(וטהו !! 400 42 רבעמ -

| - \5034 1288 
 100638 םיחיועק םיננוכ ינטנ - 5 1

 418 ךסמ סיטרכ - 1
 10/100 תטנר סיטרבכ -

 6 אס[ >36 ןנוכ - ו | .מ"עמ ללוכ וניא ריחמה
 .[-ז3חופ [8!48/ וק תפקה לע קובל םולשוה ללוכ וזיא ריחמה
 44.1 ןנוב - .תיופדוח הכימתו הקזחא

 104 חדלקמ -
 רבכענ -

 / 15" רוטינומ - |
 !03856-7 /תודוקנ 16 :18 - %1000;יווועב םיסונוב ללוכ

 ה טנרטניא וק תקזחא רובעב םניח דוח * + רברסל חשר תורדגהו הנקחה ,הבכרה +
 15 דע לש רחא תמקהו בוציע :טנרטניא רחא - בשחמה ריחמ לע ההנה 10% *

 :ללוכה םידומע
 ססו3|% הרדגה - םידבועה תווצל הכרדה םוי *

 רעש דומע -
 עדימ ידומע 13 דע -
 תורשקתה ספוט -

 =זּבחופ 3|6ְע 64 :טנרטניא וק -
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 וורו

 ווט'י

 לולסמב *"'וישכע טנרטניא" ייונמל
 תונכות רוטילקת ללוכה ,בחרומה
 הז ןוילגל ףרוצמ ,ןיזאגמ לכל ףרוצמה
 ."17 'סמ וישכע טנרטניא"י רוטילקת

 תונכותו .םיגאלפ ,םינפדפד ליכמ רוטילקתה
 תונולחל - הדובעה תביבס רופישלו טנרטניאל ,רזע

 ןווגמ לש ומד תואסריג רוטילקתה ללוכ דוע .שוטניקמלו

 .שוטניקמלו תונולחל - םישדח סיקחשמ

 .26 דומעב - רוטילקתבש תונכותה לע הבחרה

 לש םינורחאה תונוילגה ךותמ םירמאמ יר'צקתו םירחבנ סירתא

 ק תב

 "וישכע טנרטניא" לש ימשרה רתאב אוצמל ןתינ "וישכע טנרטניא"

 א אש. ז]נ 856 ; [ 0 1]

 ועפר
 םלועבו ץואב טנוטנ'א 'ותאל ן'זאגה

[ || 
 וכו ךיגו 4 ומ

 עו עב \ וו ו
 םליע רואיל

 הערב ורע הג ₪
 יול קיציא

 וערב רוע וע בזו רו ₪
 הלגצ -

 ףולו 1 | 8

 תוהו
 וו -

 עדו רו
 ירו - בתו תור -

 איבל ימר

 רוזה רוכב הו ₪
 ויו רו

 הורג יה ₪
 קפא הנדע

 רוע - תו עיט
 הירא-רוג רזה

 וגר טו טבעו יו ברעב הממ ו - וו ועד

 7 ו
 יג וע - עז

 םכובו לרוב ם'רגונ ריד
38.79% 

 יול קיציא ךרוע ונצרה-בהל לאירא יארחא ךרוע
 .םליע רואיל ,סייו יבא ,הלגצ דעלג ,איבל ימר ,רומ תימע ,שידג רנבא ,רלדר ירוא םיפתתשמ
 ופול ליג ,יקסבלסז ליא ,ןיסיג יש ,חישמ םייח ,רמש ירוצ ,ענרב איג ,קפא הנדע ,ןיפרוס ידע

 ןהכ הנרוא וידוטס יפרג בוציע ןוליא הלעי םוסרפ יקציני תנסא לוהינ
 65273 א"ת ,53 סיאנומשחה ,מייעב טנ'גירא הלהנמו תכרעמ
 ו1חטוא 6 60.1| .03-6856149 סקפ ,03-6850113 ןופלט

 תק: ראו חש. 1
 03-6952118 ןופלט ,רב הצפה תויגולונכט םסקימ םימליפ תצרה

 .דבלב תומסרפמה תורבחה תוירחאב ןה "וישכע טנרטניא"ב תומסרפתמה תועדומה לכ

 ,מ"עב טני'גיראל תורומש תויוכזה לכ

 ח"ש 164.00 - (תונוילג 12) יתנש יונמ ימד

 חיש 249.00 - (םירוטילקת 12 + תונוילג 12) יתנש יונמ ימד
 ח"ש 24.90 - 670 תסריגב ןוילנל ריחמ

4 554 

 םיריחמה תא הדירומ קרב
 .םנרטניאהמ

 .דרויה ריחמה תטישב קסע לכל טנרטניא :הגיצמ קרב

 ןופלטב ,קרב יתורישב רתוי שמתשתש לככ ,םויהמ

 .טנרטניאה לע תוחפו תוחפ םלשת ,סקפב וא

 !ל"וחל הברה םירבדמ

 החנה ולבקו קרב םע ל"וחל ורבד
 םולשתה לע ,33% דע ,הלדגו תכלוה

 ₪ - .טנרטניאל ישדוחה

 -([חסטושז) בתנ ₪ הלעמו 64% לש בצקב רישי רוביח ₪
 םויח - ראוד תובית 20 ₪ ם1'ח - |? תובותכ 32 ₪ םזיח

 ן !טנרטניאב הברה םידבוע

 תחפי תישדוחה הליבחה ריחמ

 "ל .שדוח ידמ תיטמוטוא

 םויח - (8ס6) בתנ ₪ הלעמו 64% לש בצקב רישי רוםיח ₪

 םויח - ראוד תובית 20 ₪6 םו'ח - ןושאר שדוח 8

 שדוח לכב לייוחל החיש תוקד 120 ₪8 םזיח - 25 שדוח ₪

 םזיח - הגש ךשמל

 סם יפ ףהונ סם ו

 זשאס % ריחז טושנרסוע יתפרצ

 םיקסע
 וגי'החה

 תימלועה טנרטניאה תרדשל תורישי רבחתמ התא םיקסע קרבב קר =
 .םיכוותמ ילב דבלב םיקסעל דעוימה רוביחב
 ל13ופ8 ןפמול נפה םיעצ3מ 3 ן'א

 . הת :
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 - תירבעב !חוסזח6ז =אס|סזסז 5 32 הזרכהה

 בורקה יאח שדוהב
 סן = % היי יפרו ןפדפדה .!והוטחחטו םאק!טזשז 5-ה ןפדפד לע הזירכה טפוסורקימ תרבח

 | ו ) | | ( , -<5 ;/ תיתועמשמ ץיאהל תרשפאמה ,1₪1611:560%6 תייגולונכט לע ססובמ שדחה
 | של 4| וש [1| ו דחא .טנרטניאה תשרב השילגב תוצופנה תומישמה לש ןעוציב תא
 השיג רשפאמה ,ילאוטריו וידר לנפ אוה ₪אקוסוטז 5 -ה עיצמש םישודיחה
 .םלועה לכב וידר תונחתל הנזאהב הריהמ

 תולוכי לש הבחרה םישלוגל העיצמ אק!סוטז-ה לש השדחה הסריגה
 לוהינו (םינוש שופיח יגוסל םימאתומה םיעונמ המכ ידי-לע) שופיחה
 לע םג תחוודמ טפוסורקימ .בשחמה יבג לע ,טנרטניאה תשרב עדימה
 תלוכי רופיש לעו ,"םיפדעומה םירתא"ה ביכרו הירוטסהְה ילכ תבחרה
 .םיספטו טנרטניא תובותכ לש "ריהמ יולימ"

 תורשפאה אוה ,1חוטזוחשו םאק!סחטז 5-ה עיצמש ףסונ תועמשמ שודיח
 - טפוסורקימ לש הלעפהה תוכרעמ יבג לע ,ירבע רתא לכב תופצל
 - ר\וחשסשפ 98 לש =ח340166-ה תסריגו \\וחשסואפ 95 ,\\וחשסואא 1
 .םלועב םוקמ לכב

 ,םאק!טזטז 5-ה לש תירבעה הסריגה יכ רסמנ לארשי טפוסורקיממ
 יאמ שדוח ךלהמב זרכות ,\\וחשסואפ 98 לש תירבעה הסריגל המיאתמה
 לש האלמה תירבעה הסריגה ישמתשמ לכל הצילממ טפוסורקימ .9
 .הנכותה לש תירבעה הסריגה לע הזרכהל ןיתמהל \\וח4סואפ 8

 וסנכה ,=אקוסוטז 5-ה תנכות העיצמש תושדחה תויורשפאה תניחבל
 :האבה תבותכל
 וא\ארא חרוט 501.00 תר 0/1761[.

 טנרטניאב רחא חיינבל המלש הכרע
 ,טנ'גירא תיבמ השדח הכרע איה
 םיבשחמהו םירפסה תויונחב תצפומה
 םילכה לכ תא תללוכו ,תורחבומה
 ,תשרב ישיא רתא תמקהל םישורדה
 הליכמ הכרעה .תוריהמבו תולקב
 רתא תיינבל הכרדה תרבוח
 לכ תא ,יאמצע ןפואב ,טנרטניא
 תיינב ךרוצל תושורדה תונכותה

 ,(תשרב תירבעה תייעבל תונורתפ ללוכ) טנרטניא ידומע בוציעו
 .םניחב ,טנרטניאה תשרב רתאה ןוסחיאל תבותכו
 .מ"עמ ללוכ ,ח"ש 89 הכרעה ריחמ

(69 
 ותרטמש רתא - |וקרדה תא גיצמ ,זופת ילארשיה טנרטניאה רעש
 ןוקרדה .ילארשיה םיקחשמה בבוח לש ויכרצ לכ תא קפסל
 םדירוהל רשפאמו ל"וחב ואציש םישדח םיקחשמ לע טרפמ
 אוה ןכ-ומכ .םיבוטו םיקיתוו םיקחשמ תואמ םע דחי ,םניח
 םיטי'צו םיפיט יפלאו ,ךרדבש םיקחשמ לע עקר רמוח איבמ
 םינקחשל הרזע ןוקרדה עיצמ ,"וליצה" קרפב ,ףסונב .תירבעב
 םע רוזחלו תוסנל חיטבמו ,ףסונ עדימ םישפחמ וא ,ועקתנש

 אתל תורישי ,הבושת
 ,שקבמה לש ראודה
 .תועש 48 ךות
 תא זופת ןימזמ ,ףסונב
 אצמל ,לארשי תיב לכ
 ןמוקיפאה תא

 ןד לש וטע ירפ ,ה'!אמ-']אמ תדיח ןורתפ ידי-לע ,טנרטניאב
 רפסמב תנווכמ השילג תועצמאב גשוי הדיחה בתכ חוציפ .רצימח
 יתלחתהה סרפה .ןורתפל םיזמר ףוסיא ךרוצל ,םינוש םירתא
 לכ ח"ש 100 לש ךסב הלוע הז םוכס .ח"ש 10,000 וניה רתופל
 .הדיחה בתכ ןורתפל דע ,םוי

 יה
 סווצא6דסה
 ווד ל 5 שס 3 עעתצ

 וש וי ּהחס [כסווסחה | זס (סז
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 [כסש/סוטו ,וטוזוחרססוה

 וו 5

 י"ארשיה טנרמתאה רעש

 ימלועה טנרטניאה גורד -< ]פרדה
 147 לעמש ךכ לע עיבצמ (-סחוקטוטז 100ו517ע .41ח8ח86-ה לש ח"וד

 תאז - 1998 תנש ףוסב טנרטניאל השיג ילעב ויה ,םלועב שיא ןוילימ
 תנשב שיא ןוילימ 61 תמועל / /

 6 רפסמ הנידמה
 15 תמישר תא הגיצמ הלבטה םישמתשמה
 ,הז םוחתב תוליבומה תונידמה (םינוילימב)

 הייסולכואהמ זוחא 89 תווהמהו

 וגוש רו

 וו |
 וו

 078 ל 2-3, רפסמש הכירעמ הרבחה / .רצימח לש ןומטמה יא רתאו ורה סוס דר ו .םלועב תנווקמה 7 ןשקאטנ ,ן'זיווטנ ,זופת לש םיישארה םידומעב תגצומ הדיחה זורר הזה
 4 . 0 5 םלועב טנרטניאה ישמתשמ ּפ

 אגא -2005 תנש ףוסבו ,שיא ןוילימ עצבמב תאצוי -- זך -- 320-ל ,2000 תנש ףוסב ,עיגי 9 ו? תרבח .תממחתמ ילארשיה שלוגה לש וביל לע תורחתה
 ,עיצמה ,שדח

 השילג תוחוקלל
 איה \'[ץ .םניחב

 !!!םסרפל !!םמהל !םדקל

()()(),() 5 65 
 ת1ק://אואוא.ףטוטא80[[.ססהה 09-7444253 : כקפ 09-7414157 : לט 43653 דוקיזכ

000 0 00000 || 

 חולשל לכושש ידכ אבה חפסה תא אלומ א) ל")ה תונכותה תחאל עגונב םיטרפ לבקל רעוצרב םא '

 ,שיא ןוילימ 720-ל 7 תפרצ |

 תועט ןוקית %- הידווש
 הילטיא

 דרפס
 תודוא ונטרפ רבעש ןוילגב . תרבח

 ל . םיפסו) םיטרפו הזכגדה תנכות רל כ | - 7 א 3 ננ םיניתממ םישגכוו

 ו :תבת>כ 000000000 התפשמו יטרפ םש 0 דנלוה | מ , א

 : תואבה תונכותה לע םיפסו) םיטרפ תעדל ינוצרב = : סקפ :םינכדועמה םיריחמה ןלהל אוואט 0 | 9 ה
 - 100 13108167 56 לש טנרטניאה :

 הרבחה .טנאווקא

 הכ דע העיצה

 .-. ( א - ב ןמס א)) .מייעמ דועו ,חייש 0
 ' ןכזסהתווש6העסח 2 [] | ות6סזס0 7 [ך] \0סס 319%ו0ז )טסט
 תועסטסזא8 [] 18 3 [] מייעמ דועו ,ח"ש .מי"עמ דועו ,חייש 700 - 11

 11ק://80ם18.00.1]



 תורישב םינמדזמל השילג
 עצבמב תאצוי תעכו ,135 קזב
 תועש 6 שלוגה לבקמ וב
 ללוכ ,שדוחב םניח השילג
 ,תיב רתאו ינורטקלא ראוד
 .תובייחתה וא הלבגה אלל
 6-ל רבעמ השילגה ריחמ

 ח"ש 3 אוה תונושארה תועשה | ==
 ןמזה תסכממ וגרחי םישלוגהש ךכ לע הנוב הרבחהו ,העשל
 ,ראוד יתורשל קר קוקזש ימל ,ןבומכ ,תיאדכ וז העצה .ישפוחה
 .טנרטניאב םיכורא טוטישו השילג אלל
 ואו זק. .ו]

₪ 
 הז בלשב ,לארשיב ןושארה עבצה ₪75 לע הזירכה ₪7 תרבח
 םיינועבצ םיסקפ תלבקו חולשמ 147 (2180616( 710-ה רשפאמ
 םג תאז רשפאי אוה דיתעב .םירחא 11? (01₪0616ו 710 ירישכמל
 ןקתב וכמתיש ,םירחא םינרצי לש סקפ תונכותלו סקפ ירישכמל
 רידגמ הז ןקת .1111-130₪ - ינועבצה סקפה םוחתל ימואלניבה
 ,םיינועבצ םיסקפ חולשמל םילוקוטורפה תא

 ,רשפאמה בלושמ רישכמ וניה ,בגא ,[1ק 000016( 710-ה
 קוושמ אוה .ינועבצ םוליצו םיכמסמ תקירס ,עבצ תספדה ,ףסונב
 ַּפ | .מ"עמ ללוכ ,ח"ש 4,260 לש ריחמב לארשיב

 םידליל הרושב ==
 תא םיבהואה [=
 /( לע תינכותה |

 תרדושמה ,ךרדה
 רקובב תבש ידמ
 ,םידליה ץורעב

 לכימ תייחנהב 2 -
 םילוכי וכרד ,תינכתל שדח רתא המיקה בהז טנרטניא ,יאני
 תוינפ רפסמל ונעי רשא ,רנבאלו לכימל םיבתכמ חולשל םידליה
 .רתאה ךרד תורישי ראשלו תינכותה ךלהמב
 רע רץ -\ע הע 116 61-28
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 שווא
 02-5661186 :סקפ 02-5630254 :לט וה :ינורטקלא ראוד

 ילארויה טנרטניאה תמוצב "קקפ"נ ןורתפ ןהתסה
 ,ילארשיה טנרטניאה דוגיא תלהנהל שדחמ רחבנש ,ינומקש ןורוד

 טנרטניאה תמוצ תא רבחל קזב רשפאת בורקבש ,סייו יבא ונבתכל רסמ
 תשרל ,לארשיב טנרטניאה יקפס לכ ןיב רבחמהו ,11א יורקה ,ילארשיה
 תא רותפל דוגיאל רשפאל ךכבו ,םילודג ספ יבחורב ,קזב לש אז
 ןיבל תונושה טנרטניאה תורבח ןיב רושיקב ,הנשה יצח תב המיסחה
 .םילארשיה םירתאה בור םיאצמנ הבש ,ן'זיווטנ

 לבקל תרושקתה דרשמל הנפ ,ן'זיווטנ לש פ"ומל ל"כנמס ,תיזג קרמ
 יוצמה ריהמ בתנל ,ן'זיווטנ לא טנרטניאה יקפס תא תורישי רבחל רתיה
 ,וירבדל .ץראב טנרטניאה תורבח לכ תא תרשל לוכיש בתנ - םלצא
 רבחתהל הנכומ ,ן'זיווטנ לש תישארה הרחתמה ,בהז טנרטניא תרבח
 ןיב הדרפה ,וירבדל ,השעת שדחה בתנב .11א ךרד אלו ,םהילא תורישי
 ,ותעדל ,ךכ .ץראב הרובעתה ןיבל ,תימלועה טנרטניא תשרל הרובעתה
 דרשמ ענמ וישכע דע יכ רסומ תיזג .18-ב קקפה תייעב תא רותפל ןתינ
 אל תוביסמ ,ךכב וצרש טנרטניאה יקפס ןיב רישי רוביח תרושקתה
 הז אשונב תרושקתה תרש י"ע ורשואש ,בהר תדעו תוצלמה םג .תורורב
 יתמצ תיינבל זרכמ םוסרפ ללוכ ,םויה דע ועצוב אל ,הנש יצח ינפל רבכ
 ונתניש תונוישר ילעבל ,ירחסמ סיסב לע ,םישדח םילארשי רושיק
 תוצלמה עודמ ריבסה אל תרושקתה דרשמ םויה דע .תרושקתה דרשממ
 .ךכ בקע עקתנ לארשיב טנרטניאה עודמו ,תומשוימ ןניא בהר תדעו

 סופתל איה ן'זיווטנ תרטמ ,טנרטניאה דוגיאמ ,ינומקש ןורוד ירבדל
 לבקל ולכוי םה ,ותנעטל .הקדצה ול ןיאש רבד - םירוביחה לע הקזח
 דוגיא לש 11א בתנל ,הריהמ טרס תבחר 411 תטישב בוט רוביח
 ,לארשי ךותב טנרטניאה תויטיא תייעב תא רותפל ךכבו ,טנרטניאה

 םירוועל דחוימ טנרטניא ןפדפד
 ,רבדמ טנרטניא ןפדפד - 11006 86 ₪6906ז תנכות תא הגיצמ [8א1

 הז בלשב .טנרטניאל השיגמ תונהל הייאר ידבכלו םירוועל רשפאמה
 הנשה ךשמהב .תינפיהו תילגנאה הפשב ,הנכותה לש תואסריג תומייק
 .תופסונ תופשב תואסריג עיצהל 18% תנווכתמ

 תתרשמה ,רובידל טסקט תרמה תייגולונכטב שומיש השוע הנכותה
 .פייקסטנ לש תשרה ןפדפד םע בולישב ,18א1 לש \/וג\טוטס תליבח תא
 לע םיססובמה ,תילגנאב םיבותכ תיב ידומע לש העמשה איה האצותה
 תרשפאמ םירווע לש שומישל תמאתומה תדחוימ תדלקמ .111א11. תפש
 ,םהב םיעיפומה םירושיקהו טנרטניאה יפד ךרד לק טווינ

 תירבע הסריג םג חתופת םאה .רלוד 149 - ב"הראב הנכותה ריחמ
 .היפיצ ונלוכ ?הלש

4460 4/0/ 

 הז: אא הק .6סוח סט זק

 רתוי תיתימא תואיצמה קר
 תיתבכש ברה הספדהה תייגולונכט - [17 קחסוסה[ז !| תועצמאב הקפוה ולש הנומתהש ללגב הז ?יתימא ךכ לכ הארנ קוניתה המל

 הנומת גישהלו הספדה תדוקנ לכב עבצ תופיט 16 דע גזמל ונלש תוספדמל תרשפאמה תינכפהמ היגולונכט יהוז .ה6 לש

 .ןפזב ץוחל התא המכ דע הנשס אלש ךכ .ההובג תוריהמ התואב הגשומה המיהדס םוליצ תוכיא איה האצותה .הביהרמו תינועבצ

 .רתוי םיפי םייחה קר ,השעמל .םוליצ תוכיאב תומיהדמ תונוסת קיפהל לכות דימת

 הוק םפפאה תוספדמ

 28 כמשאגםס
 ; ו אקהההוחפ 85

 ילא אנט



13000 0 

 תועצמאב תחטבואמ הדובע רשפאמ 'רוטפר' לש ץוזסיאג[[-ה
 תורבחב םויכ תנקתומ הנכותה .טנ-הרטניאו טנרטניא תותשר
 אתלד ,לטרונ ,ב"הרא יצו אבצ תמגוד ,םלועה יבחרב תובר
 ,רנרוו-םייטו ו"טאנ ,'ץניל לירמ ,'תואס-לב ,לקרוא ,סניילרייא
 תרובעת תא תננסמה ,56%%ו0ח תו!וטחהתש-ה תטישב תדבוע איה
 רשפאמ היצקילפאה תמרב ןוניס .תויצקילפאה תמרב עדימה
 אל שמתשמל םג ,תיגול תנבומו החוטב ,הריהמ היצרגיפנוק
 תשרב הרובעתה תא תוחתנמה תוכרעמל דוגינב תאז - םכחותמ

 הז ופזה 0

 (טחוקטושמ (-/4 תיבמ ,ץגזגשוטוה הכימתה תנכותל 4.0 הסריג
 קלחל תרשפאמ השדחה הסריגה ,הנורחאל הזרכוה ,(%
 קשממ תועצמאבו ,לוהינ תוצובק רפסמל ,הכימתל תוירחאה תא
 טנ-ארטניא תותשרב הכימתה תוליעפ לש בוליש עצבל ןתינ \\טמ
 הכימתה תושקב תא בתנל םילוכי 116!ק 26%%-ה ילהנמ .טנרטניאו
 תואירקה תא לבקי םהמ דחא לכש ךכ ,תווצב םינוש הכימת ישנאל

= 6₪-806 18 0 0 
 תכירע תכרעמ לש השדח הסריג האיצוה \\גוו6 קוח6 תרבח

 ילוקוטורפב תכמות הנכותה .טנרטניאה יבג לע ואדיו תוחיש
 לש ואדיוה תנכותל תמאות םגו ,1.120-ו 1.323 טנרטניאה
 .לטניא לש ולא ומכ תופסונ תוכרעמלו ,!אטו-/[טשוופש טפוסורקימ

 ,יתיבה רזגמהמ ןה ,םישמתשמל תרשפאמ השידחה תכרעמה
 תוחיש להנל ,יקסעה רזגמהמ ןהו ,דומילהו הכרדהה תוכרעממ ןה
 תרש תנכות תפסותב ,תכרעמה .תולקב ,טנרטניאה לע ואדיו
 תויהל ,םיפתתשמ םישימחל דע ,תרשפאמ ,טנרטניאה קפס לצא
 חחושלו תוארל לוכי דחא לכ הב ,תחא תפתושמ החישב תינמז וב
 תופצל רשפאמ חוקלה םושיי רשאכ ,הצובקב רחא דחא לכ םע

 זמ \ ו-6

 תונואת ,םיסוריו ינפמ תבלושמ הנגהל הנכות איה 1ח\/וזטוטוט
 םיסוס ,םיסוריו תלכסמ הנכותה .םינותנ ןדבאו חישק קסיד

 יא 10515 וסת

 קגסאש(-ה תטישב

 ,"ו!:6זוה 2

 תמושת תשרודש
 דצמ תיברמ בל
 .םושייה החמומ

 השדחה הסרגה
 לוהינה ,החטבאה ימוחתב םישודיחו םירופיש תללוכ 'רוטפר' לש
 עא .האשח[.טסתר/ כס טט(/18ט/[וזסוא3]|/ .תכרעמה תודירשו

+ 

 עצובמ תואירקה בותינ .החמתמ אוה םהב םימוחתמ תועיגמה
 תועצמאב ,קוחרמ הסינכ תורשפא חתופו ינורטקלא ראוד תועצמאב
 .יטרדנטס ןפדפד לכ

 תורדגה ומכ ,םייוניש לוהינל ילכ םג תללוכ השדחה הסרגה
 חווידל םילכה םע בלושמ הז ילכ .ןוגריאב הנכות תפלחהו תושדח
 .םינוקיתה רחא בקעמלו תולקת לע יטמוטוא

 םיפתתשמ 12-ב
 ךסמב ,החישב
 ,דחא

 ,גאמ תרבחמ
 תא תגציימה
 \/גוו6 וחש

 רסמנ ,לארשיב
 הניקתה איה יכ
 םיפסונ םיתרשו ,טנרטניא יקפס לצא ולאכ םיתרש ינש רבכ
 .בורקב ונקתוי

 ,חישקה קסידל הדבאש השיג תשדחמ ,ורקמ תוצצפו םיינאיורט
 החיטבמו הלבח תונויסינו בושחימ תונואת דגנכ תודימע הנקמ
 סיסב לע תלעופ [ח\וזטופו6 .שמתשמה לש עדימה תומלש תא
 תונורקע י"פע ,הנגה תובכש רפסמב תננכותמו ,םיירנג תונורקע
 תכרעמה לש דחא ביכרמב ןולשכ ,הלא תונורקע יפ לע ,לשכ-לא
 שומישל הדעונ 1ח/וטופ!ט ,ולוכ הנגהה ךרעמ לש הסירק ררוג אל
 הנכותל .םינוגראב תותשרבו ,יטרפה שמתשמה לצא 6 יבשחמב
 הלכו סודב לחה ,תובשחוממה הדובעה תוביבס לכל הדיחא הסריג
 .בושחימ ץנ תרבח ידי לע תצפומ הנכותה .|\1 תונולחב

 תוכרעמל ,תילגנאבו תירבעב ,הנכותה לש תואסריג דירוהל ןתינ
 .סודו 3.11 ,ןא\ד ,98 ,95 תונולח הלעפה
 ואו ות\וזשוס!6 .טסתו
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 רובידו

 טושפ יכה רבדה הז רבדל

 ..רחא רופיס רבכ הז ,ןיבהל

 בשחמ תפש וזיאב הנשמ אל

 0006 םע ,םירבדמ םתא

 הפשב לכה וניבת 6ז008% 4(

 .קסז :תחא תילסרבינוא

 םכל הקינעמ ?0[-ה תייגולונכט

 רוציל ולכות .םיבר תונורתי

 ,איהש הנכות לכמ ץס+ יכמסמ

 יביכרמ לכ לע הרימש ךות

 םגיצהלו ,ירוקמה ךמסמה

 .ידיימ ןפואב טנרטניאב

 "//60 ינכפהמה ילכה תרזעב

 ירתא דירוהל ולכות ,3=6זטזס"

 םתוא רומשל ,םימלש טנרטניא

 - קסז טמרופב םהיביכרמ לכ םע

 .תואביכרא וא הספדה ,הייפצל

 יגוס לכ לע םידיינו םילק םיצבקה

 6 כ-חסחה :תינורטקלאה הידמה

 .ןויכרא תוכרעמו טנרטניא ,6חרו|

 םע 86006 6ז0081 6\\4= תסרג

 שפוח רשפאת תינבומ תירבע

 .םידקת רסח ינורטקלא רוביד

86 



 רובע .םינפ-ברו קתרמ רוזא אוה ןוכיתה"חרזחה

 רתויב בושחהו ןיינעמה םוקמב רבודמ ,םי!וירוטסה

 תותדה ורצו) ,תישונאה הירוטסהה הלחה ןאכ .םלועב

 וחרפו יתיבפלאה בתכה אצמוה ,תולודגה תויטסיאתונומה

  םג .םינאח'תועהו ברע ,םירצמ ,סרפ ,רושא ,לבב תוכלהמ

 םיבשוי םלועה תייסולכוא ללכמ םיזוחא השימח קרש ףא ,םויה

 םהה םיחי
 חרזמה לש ובילב םיבשויה ,ונרובע

 הירוטסהב דחוימ ןיינע שי ,םודקה
 ,לארשי-ץרא לש דחוימבו רוזיאה לש
 רפס לש תיזכרמה תושחרתהה תריז

 קר אלו .ך"נתה ,תידוהיה תוברתה לש דוסיה
 החונה השיגה ,הרישעה הירוטסהה .ונרובע
 רובע םג שודק רפס אוה ך"נתהש הדבועהו
 ידקוממ דחאל לארשי ץרא תא הכפה ,םירצונה
 הברה ,רתויב םיבושחה יגולואיכראה רקחמה
 .תישממה ותובישחל רבעמ

 רמיירק ןעט ,"רמושב הליחתמ הירוטסהה"
 ףלאב םש"יא .קדצש הארנכו ,עדונה ורפסב
 | רהנל תרפ רהנ ןיב ,הריפסה ינפל ישימחה
 שרע ןכוש (םויה לש קאריע םורד) לקדיח
 תויוברתה תרשרש .תישונאה תוברתה
 החמצש תוירמושהו תוירמוש-םורטה
 תא הרידחה-רּוא ,דכא ,"ץרא"-קּורּוא - ןאכ
 בתכה-תכרעמ תא האיצמה ,לגלגב שומישה

 תא הננוכ ,תודתיה בתכ ,הנושארה
 האופרו תד החתיפ ,יחריה הנשה חול
 ,םיטרּוגיזה תא התנבו םימודק
 .םינושארה קנעה יניינב

 תירמושה תוברתה תעיקש םע
 םירומאה ידי-לע הכלממה שוביכו
 ינפל ינשה ףלאה תישארב ,החמצ
 הלאש וז .תילבבה תוברתה ,הריפסה
 תירמושה תוברתה יגשיהמ םיבר
 ךלמה יקוחב ומכ ,הלשמ הפיסוהו
 ,(הריפסה"ינפל 18-ה האמה) םיעדונה יברושח
 תנגרואמה םיקוחה תפוסא הארנכ םהש
 העפשה התייה תילבבה תוברתל .הנושארה
 המוקמ תא השריש ,רושא תכלממ לע תערכמ
 לעו ,הריפסה ינפל ןושארה ףלאה תליחתב
 .םהירחא ואבש םיסרפה

 הפוקתה תליחתמ רתוי רחואמ טעמ
 ינפל ישילשה ףלאב תחתפתמ ,תירמושה
 תוירצמה תוכלממה .תירצמה תוברתה הריפסה

 . תיפרגואיגו תיתוברת תמוצכ ,תימלוע בל-תמושת דקומ שמשל רוזיאה ךישחה ,וב

 םלועב לודגה טפנה רגאמ ותויה תוכזבו ברעמו חרזמ ,םורדו ןופצ ןיב

 וכיתה חרזהה

 :ןהמ דרשש המ תוכזב רקיעב ונל תורכומ
 בתכו םיסקניפסה ,תומישרמה תודימריפה
 תא ותייבש ולא ויה םג םירצמה .םימוטרחה
 תא וננוכו (םישחנ תדיכל ךרוצל) לותחה
 לאב הנומאה ,הנושארה תיטסיאתונומה תדה
 ,(ןותנחא) יעיברה פתוחנמא ןנוכש שמשה
 אל הזה יתנומאה יונישה .יטיטרפנ לש הלעב
 -חנא-תות ,ושרוי ימיב לטובו דמעמ קיזחה
 הריפסה-ינפל 671-ב השבכנ םירצמ .ןומא

 ידיב ,הגופה תונש האמ רחאלו םירושאה ידיב
 הנותנ הכלממה התייה ,ךליאו ןאכמ .םיסרפה

 .םירז ידיב
 ,וללה תולודגה תויוברתה לש ןהיתועפשה

 תוברתהו תילבב-תירמושה תוברתה דחוימבו

 תופקתשמ תירבעה תוברתה לע ,תינענכה

 חוקל םודקה ירבעה לאה .ך"נתב בטיה

 חולב הנשה ישדוח םג והומכ ,ולא תורוסממ

 תאירב) םינושארה תישארב ירופיס ,ירבעה
 לככ ,םה םג (לובמה ,הוחו םדא ,םלועה
 םיירמוש םיסותימ לש ישפוח דוביע ,הארנה
 .םיילבבו

 שי ירוטסה סיסב הזיא תועיד יקוליח םנשי
 תובאה תשולש ומכ ,ארקמה ירופיס ראשל
 שוביכ ,םירצמ תאיצי ,(תוהמאה עבראו)
 אצמנ אל ,םויה דע .'וכו דודו לואש ,ץראה
 ,ךפיהל .והשלכ ירוטסיה סוסיב םירופיסל
 ךא םיסותימב רבודמ יכ איה הריבס הכרעה
 םירקוחה ,םירחא תומוקמב ומכש הארנכ
 .םינימאמ םינימאמהו ,םירקוח

 הזה ןמזבו
 רכעה תויוברת לש ןנכשמ ,ןוכיתה"חרזמה

 ףדעומ םישוביכ דעי תווהל ךישמה ,תוראופמה
 האמב .תונושה תולועה תוירפמיאה לש

 5 אא א אש איציאהש ו / 3 עו |
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 ן הזהמ \/וסוש 5 8 סס|ופססה 0[ הזצאסושמ
 יאשה וע (6הוחַ] |כוגזחה|ול החש

 ₪41ו607 וה 06 10/8 5%

 ,םיטסינלה-םינודקמה ולא ויה תיעיברה
 וטלש ,רתוי רחואמו לודגה רדנסכלא תושארב
 ,רוזיאה לש םילודג םיקלחב םימורה םג

 טולשל הכישמה תימור- תיטסינלהה תוברתה
 ,האבה הלודגה הירפמיאה לש התעפוה דע
 תוירפמיא לכמ הלודגה ילוא
 האמב לחה .תימאלסיאה הירפמיאה - חרזמה
 התע הזש םיברעה ואצי הריפסל תיעיבשה
 םישוביכ עסמל ,םאלסיאה תנומא תא ולביק

 ירעשמ ,דרפס דע ודוהמ ,ךורא תוטשפתהו
 תלשחנה הפוריא לומ לא .ןאדוס דע הניו
 תא המרב תאשל םימלסומה וכישמה ,הינעהו
 רשאכ ,םייניבה"ימיב .תישונאה תוברתה לגד
 ולא ויה ,התמדרתמ תררועתמ הפוריא הלחה
 דחוימבו ,םיברעה םיבתוכהו םיבתכה
 ושמישש ,וטסירא יבתכל םייברעה םימוגרתה
 .תינרדומה הבישחה תוחתפתהל ינויח עצמ

 ןמ ברעמה תופשל ועיגהש םילמה תורשע
 דעו הפקמ ,ןיזאגמ דע סלטאמ ,תיברעה
 .םתמורת תא בטיה תורייאמ ,המגרפאיד

 הירפמיאה ,םינאמ'תועה תעיקש םע
 תוחוכ רוזיאל ורדח ,הנורחאה תימלסומה
 ירחאו ברעמה ןמ םיילאירפמיא
 הפוקתל וב וטלש ,הנושארה םלועה" תמחלמ

 םידוהי ולחה ,ליבקמב .ברעמה תומצעמ הרצק =
 ,איבהש המ - ןיטסלפב בשייתהל היסורמ =

 היטנ .לארשי תנידמ תמקהל ,1948-ב
 ונל םורגל הטונ ,םדאבש תיעבט תינמולגמ
 ובשייתהש םידוהיה ןיבש תומיעב תוארל
 דקומ ,הביבסש תונידמב םיברעל לארשיב
 ,ינרדומה ןוכיתה-חרזמב ישארה תומיעה
 ,השעמל .תואיצמה ןמ דואמ הקוחר וזה היארה
 וטנ ,לארשי לש המויק תונש בור ךלהמ
 ,ידמל ילוש ןיינע אשונב תוארל םיברעה

 א רועה - +
(- 0 | 

 קמ( לוז תק
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 הלצאז

 ןיבש הז ומכ םינתיא-יקבאמ עקר לע יאדווב
 לש תכשמתמה םתמחלמ וא ,קאריעל ןאריא
 .תואמצע תגשהל םידרוכה

 םיניטסלפל לארשי ןיבש םולשה ימכסה
 .הווקתו תוימיטפוא לש לג רוזיאב וררוע
 וכעד תוימיטפואה םגו לגה םג יכ המוד ,םויה
 שטינ העיקשל תוביסה ביבס חוכיוה .אלפל
 ירוטסהה קדצה תדימב ןוידה והומכ ,זועב
 ,לארשי-ץראב םידוהיה תובשייתהבש
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 תוערב עדימה תורוקה
 חרזמל סחיב ,טנרטניאב םיעצומה תורוקמה

 "םתשלוח" .דואמ םיפיקמו םירישע ,םודקה
 םיניינעתמל םינפומ םבורש איה הדיחיה
 םיבר ,םירתאה*ילעב תחנה .אשונב םייניצר
 עיגה רבכש ימ יכ איה ,הימדקא ישנא םהמ
 .אשונה דומילב ןמז עיקשהל ןכומ היהי ,םשל
 לגה" ןונגסב םירתא ןאכ ואצמת אל ,ןכל
 םיללוכ םניא םירתאה ןמ םיברו ,"לקה
 םילמ קר אלא ,םירייואמ םיפיגו תונומת
 .תילגנאב תושקו תוכורא

 לש תינכדעה הירוטסהה אשונל תורוקמה
 םירישע יברע ידוהיה ךוסכסהו ןוכיתה"חרזמה
 טנרטניאה תברקתמ ןאכ יכ רמול ןתינ .דואמ
 םינכתה .הדימלל בושח רוקמ תגרדל תוריהמב
 ןתינ ,םירושק םינושה םירתאב השיגהו
 לעב לש ובשומ םוקמבו ותשיגב ,ךירעהל
 ןיינעל רתוי םיחלצומה םירתאה ,רתאה
 ,בורל ,םיאב יניטסלפ-ילארשיה ךוסכסה
 רשאכ ,םיימואלניב וא םייברע תורוקממ
 םלקדל ןיידע םיטונ םיילארשיה תורוקמה
 .תינויצה הרטנמה תא

 יִללכ
 וארא רע .[ס התו 6060/11 31811/1006א .וזה]

 טבמל החיתפ תדוקנכ הלועמ יללכ רוקמ
 ץלמומ .וז הבתכב םיאשונה לכ לע ירוטסה
 ,רתויב

 א רו רש .תר1016-6351-ןכהש68 .00תר/

 יללכ עדימ שפחמש ימ לכל תישומיש הינמיס
 .םייללכ םיאשונו ןוכיתה"חרזמב תונידמ לע

 ועו טס .טזג .60₪/--]\צז93] [//[5א ה

 זה

 ןכושה ,הלועמ יללכ םירושיק רתא
 .אקווד הטוי תטיסרבינואב

 000/6.0/1.1-614%ה06א .ח זזה

 םיגשומ ךירדמ .טניירואה לש הידפולקיצנא
 דחוימבו ןוכיתה"חרזמל עגונה לכב יללכ
 אוה רתאה .רוזיאה תודלותו תודהי ,םאלסיא
 תורמלו ןלייק הרוט םשב ידווש לש ולמע ירפ
 לבוס אוה ,בוט ישומיש עדימ וב שיש
 ,םיקויד-יאמ

 ו .040566%א .טסמהה

 םיאשונה לכל ןייוצמ !והאי יומד שופיח עונמ
 .םיברעבו ברעב םירושקה

 \א\\'\צ .הזבס.הסו/הזהסה6] 60ה16ה1%.זזה]

 םירקמב ידמל רוויח יכ ףא ,ישומיש עדימ
 בל-תמושת .תונושה ברע תונידמ לע ,םיבר
 .יניטסלפ-ילארשיה ךוסכסל תשדקומ תדחוימ
 וע .םבטה6-

 (1וכ]סו 11ט6 17/11/1000 0016/1000 .

 וה

 = ,ןייוצמ ירוטסה םיגשומ רתא
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 ב300ו הז"

 6 81ווהט ו (ח60ח6ה6 סו" אנ!

 ,םכמ םיבר רעצל .אצמנבש םיבוטה דחא =
 .דבלב תיתפרצ רבוד

 וצ.60]טתוסו ג.600/60/1וסזב

6/1016 

 ןוכיתה-חרזמה רקחל חלצומ יללכ עדימ רתא
 ןייוצמ יפרגוילביב עדימ ללוכ .םויה לש
 ומכ תויושכע תועונת לע עדימל תוינפהו
 תוינויציזופוא תועונתו הללאבזיח ,סאמחה
 .תורחא

 גרא. םוזקש1ו .600/1וה א8/1ח6א .םוהה]

 רתאה .םייניטסלפ םירתאל ףיקמ חתפמ רתא
 .הנמאנ ותדובע תא השועו בוט הארנ

 םודקה חרזחה
 הטוטו 1510" תרומות ₪00 טסט ות

 66. חור

 ,יחטש וליפא ,דומיל וב ליחתהל בוט םוקמ
 םיחונ םינמז תוחול ללוכ .םודקה חרזמה לש

 !!!ןברדל !!ןכדעל !ןיינעל

()()(),(56 65 
 ...ב םכל םיניתממ םישלוג

 הלח%
 ו
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 .םינושה םירוזאה תודלות לש ןויעל |

 טהועס .6/החר 116.60 תטהס|סע 6

| .6 
 לש דחוימב בוט יגולונורכ רואית |

 תוושהל םג םכל רשפאמה ,םודקה"חרזמה
 התואב םלועב םירחא תומוקמל תוחתפתה
 .הפוקת

 \\ אצע .680 06 60 ה -- 1 4175/3161 |
 תורוקמל הנפמ .שופיח וב ליחתהל בוט ףד
 ןוכיתה-חרזמה לש הירוטסהה לע םינייוצמ
 ,םודקה
 ו \/\/-

 סו .טשתוטהפס 60/01/07 ₪ גג )/

 ו

 לש םיטייבוליק תואמ ,אילפהל ףיקמ ךירדמ
 ,םודקה בורקה חרזמל ,תורוקמ תומישר
 תירקיעה )תשלוח .םירצמו הימטופוסמ רקיעבו
 םירבד הברה םג ללוכ אוה- ותונררב-יא איה
 שפחמה תא לבלבל לולעו ,םיכירצ אל םתאש
 .ליחתמה

 וארא .זסמ .זטט .ח1/--ן186/3א א 30/8

 שא .תוחו]

 אובמ םג ליכמה ,תידכאה הפשה לע רפס
 .המודקה הימטופוסמ תודלותל ןייוצמ
 6 ז6ז-טת .600/--05176ה/50161-

 1 30 זו

 הפיקמ המישר ללוכ ,רמוש לע יללכ עדימ
 החיתפ תדוקנ .אשונב היפרגוילביב לש
 .תנייוצמ

 16 .ה(/ - [ הוד-35/ 151017 הרר טז זהר

 ןושארה ןגרואמה קוחה הארנכ ,יברומח יקוח
 לש םירחא םימוגרתו םיקתוע .הירוטסהב
 םינוש םיקתוע תורשע המכב םייוצמ ץבוקה
 .טנרטניאה יבחרב
 ו אש .15701-

 הר ג טס 11/1 ₪0/3 45 ל 1/11/1100 20)
 שדקמה"תיב הארנ ךיא עדוי וניא דחא ףא
 אוצמל ןתינ ןאכ .ללכ היה םא וא ,ןושארה
 ,ולש תונוש תוירשפא תונומתו תויצלוקפס
 שוט .וט]ו .גט 11/60 1<.תוחו

 .לארשי תודלות לע ער אל רתא
 וארא העט .60ט/6135%6%/ו 81/5097

 רויס .[רזוהר

 תעיבק תויעבב ,שאר דבכ טעמ ,ץויד
 .תוקיתע תופוקת לש היגולונורכ
 ווא 6 תר הק טסו / רה טו

]> 

 לע לוחכ) אירק ךכ-לכ אל יכ םא ,הפי ףד
 ,םלועה יבחרמ םיסותימ לע (רוחש

 ו\או 260011109 0 8

 ו 3161 .[ר1וב]

 תוליבקמ םבורלש ,םיבושח םיינענכ םילא

 רתאה תא םג ונחב ,רשקה ותואבו .תוירבע

 :אבה

 ורע .ט זס תר 6 - 2

 .ץלמומ .5+.זזו]

 קחו]ס טס ה1.060/-סנטס/55 1 23/0
 .וזו |

 דע) תודהיה תודלותב םיירוטסה םיעוריא
 .(19-ה האמה

 םויה לש ןוכיתה"חרזמה
 וארא 00011168 60/50 0

 סח/8522/2316%1106 רומה

 - בל ומיש .ןיטסלפ יניינעל םירתא חתפמ
 .םיימשיטנא םירושיק המכ םג ללוכ רתאה

 ערש .6ז 018.60 6116010101 2 זה

 .תיברעב םרוקמש םייזעול תומש ןולימ

 | .8תוה1.א ] 2.11 צטט

 שא 2 תוהה

 .םיימואלניב םיסחי לש היצלומיס

 וארו .15186]- ה[ טס 11/11/0100
 עדימ ללוכ .ילארשיה ץוחה דרשמ רתא
 םישקבמה ולאל דחוימב ,ישומיש
 םולשה ימכסה לע ללוכ ,םימכסה-יחסונ
 .(ףדה תיתחתב אבחתמה)

 שו םוט גש .0)11/50-/0658/

 תטיסרבינוא לש םייגטרטסא םידומיל זכרמ
 ליכמ ,א!881 ,םוקמבש תעה בתכ .ןליא-רב
 תויגטרטסא תויגוס לע םינייוצמ םירמאמ המכ
 .ןוכיתה-חרזמב תוינכדע

 ורצו .םוו .הט.20(5/[1-/06%ה/ 011 זז

 תוינידמ לע דוע דומלל הצורש ימל
 .1981 תנשמ רוזיאב תירבה" תוצרא

 וו בז30.ה61/הז30ן6\א/

 םיברע םיבתכ לש תנייוצמ תובתכ תפוסא
 .ןוכיתה-חרזמב םיליבומ

 \\ רע \צ 003.51 .1(/קס1וזוט/תו 681.1

 ךוסכסה לע תשרב םייטילופ תורוקמ
 תוציפקל דואמ בוט .יניטסלפ-ילארשיה
 .ןוכיתה חרזמב תונושה תונידמל תוינושאר

 א רצ .הז טס תר /ןכט גטס .[ו1זר

 ,םולשה אשונב ןוידל םיבוט םירושיק ובו ףד
 הגירא רתאב ,ילארשיהו יברעה דצהמ טבמב
 ששו.4828.000/-ב םג רקבל הווש
 ןאכ םג .טופוואגוטה םדוק היהש קשהטסוא הזטה/

 .םיבוט םירושיקל הינפה שי

 ו.

 םידוהי יסחי ןיינעל ןויד- תצובק 101. רתאב
 המ ,יברע ידי-לע תלהונמ הצובקה .םיברע
 עפשמ תוינעזג תובוגת רופסניא בינמש
 ךא ,הכומנ המרה .םשל םיסנכתמה םישלוגה
 .בר ןשקאה

 ,םידבועו םילהנמ
 וטילחהל חונמדזהה םכל תנתינ וישבע
 .רתוי בוט דיחע רע
 ,לארשיב רתויב תנמוימהו תנווגמה ,הלודגה היסנפה ןוק ,רתוי םיחטבמ

 .תוידוחיי תויננת ביכוהל וישכע םכל תרשפאמ

 ןוכסח תריתע/הפיקמ היסנפ תינכת

 חוטיב יביכרמ םע הפיקמ היסנפ תינכת

 .םיהובג ינויסנפ

 ןוכסחה ביכרמ הב תידוחיי היסנפ תינכת 8

 הרקמל יחוטיבה יוסיכה ח"'ע ,רתוי לודג

 .תוומ

 תורגיאב עקשומ ףסכה בור תוינכתה יתשב ₪

 האושתו הדמצה תוחיטבמה ,תויתלשממ בוח

 .ההובג

 תשולשמ דחא לכב דדמ תדומצ היסנפ 8

 הדובעמ השירפ ,הדובע רשוכ ןדבוא :םירקמה

 .תוומ וא

 .תוידוחיי סמ תובטה ₪

 "םיריכב םיחטבמ" תוריש

 םינוגראלו םילהנמל ינשדחו ףסונ תורש

 :רשפאמה

 .הובג רכש ילעבל תוינכת בוליש 8

 .תבלושמה תינכתה לכל דחואמ עדימו תוריש 8

 .ףטוש ץועיי

 .םינוגריא רובע בלושמ רדסה לוהינ ₪

 ןויסנהו עדיה ,המצועה ןורתי
 :לארשיב הליבומהו הלודגה ,השדחה היסנפה ןרק
 תוריש תודוקנ 35-ב ןימאו יעוצקמ ,ישיא תוריש
 תורישו רשק ישנא ,ףסונבו צראה לכב תובשחוממ

 | .םילעפמבו םינוגריאב בשחוממ

/ 

 לארשיב הליבומהו הלודגה הישנה ןרק
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 השוכשב רוד 50 0 היוורהכ

 יד ,ולביק םכמ םיבו - םישדוח
 מ ₪ חוש דוח. ₪

 ראודב ,וזכש התפחה העצה
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 ידכמ בוט ידח רתוי עמשנ .ינורטקלאה

 ,וזש םייוכיסה ברימ ?יתימא תויהנ

 ךוד אלא ,תיתימא העצה ה)יא ,ןכא

 םישנאמ המרמב ףסכ גישהל תפסונ

 .םימיהת

 ,בתכמה תא םיקחומ םתאש ינפל עגר

 יקחשמ ,תרשרש יבתכמל רצוקה

 תופסונ תוקפקופמ תוטישו ,הדימריפ

 אל .טנרטניאב ריהמ ףסכ תיישעל
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 טנרטניאה םוחתב ץעויו הצרמ ,ילקוב לייכנמ וניה בתוכה
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 טנורטויאב יתבכוש-בר קוויש
 ךירדמ ןנהל .והשח ו/מה דוחלל יאדכ

 רלוד 50,000 חיוורהל םילוכי םתא

 ,םיבורקה םימיה 90 ךלהמב ,רתויו

 !!!ינורטקלא ראוד תחילש ידי לע

 םייתנש ינפל .קרור ןוסנהו'ג ימש ,
 הנשה ךלהמבו ,יתדובעמ יתרטופ

 .םיילכלכ םיישקמ יתלבס הרבעש
 ,ייחב יתועמשמ והשמ הרק זאו

 .םכמע קולחל הצור ינא ותוא
 ,ינורטקלאה ראודב ,יתלביק רבמצדב

 םיארוק םתא ותוא בתכמל המודה בתכמ
 .יניע הארמל ןימאהל יתלוכי אל .תעכ
 !ףסכ תרציימש תינכות ינפל וגיצה בתכמב
 ,תיסחי ןטק םוכס הב עיקשהל ןתינ
 יתכרע ,טעב יתזחא .רצק ןמז ךות רשעתהלו

 יכה הרקמבש הנקסמל יתעגהו ,םיבושיח

| 
| 
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 ףסכה םוכס תא הרזחב חיוורהל לכוא ,עורג

 .איצואש
 10,000 קר חלשא םאש יתבשיח ,ףסונב

 15 לש תולעב ,ינורטקלאה ראודב םיבתכמ
 ,טנרטניאב שומישה ןמז רובע ,דבלב רלוד
 .תינכותל יתמשרנ דיימ .רשעתהל לכנוא

 תונמזה לבקל יתלחתה עובשמ תוחפ ךותב
 ."רלוד 58,000 יתחוורה רבכ ראוני ףוסבו

 בתכמ ךותמ םגרות ליעל טטוצמה ללמה
 יתלביקש ,דואמ ענכשמו בטיה בותכ ,ךורא
 .ינורטקלאה ראודב םימי רפסמ ינפל
 תורשע םילבקמ תשרב םיקיתו םישמתשמ
 ךרד םיעיצמה ,שדוחב םימוד םיבתכמ

 םישמתשמהמ ןטק קלח .הריהמ תורשעתהל

 תא "שינעמ" ימוסרפה ראודה תא םילבקמש

 קלח .דגנ תובוגתב םתפצה ידי לע ויחלוט
 ,םישדחה םישמתשמה ברקמ רקיעב ,רחא ןטק

 םיקחומ טושפ בורה .הינכותל ףרטצמו התפתמ
 ,ותוא אורקל ילבמ בתכמה תא

 ,םידומע השימחכ וכרואש ,בתכמה ךשמהב
 .וייח תא תינכותה התניש דציכ בתוכה ראתמ
 השקש דע ,תישיא הכ הרוצב חסונמ בתכמה
 .ובתוכ םע ,תוהדזהו היטפמיס שוחל אלל
 ,םוימויה יישקב ונומכ טבחתמה ,ונומכ םדא
 קולחל הצור אוהו ,רשועל ךלמה ךרד תא אצמ
 !דמחנ םדא .ונמיע התוא

 בתכמה לבקמ שרדנ הנותחתה הרושב
 בתכמה לש הרקמב) םייוסמ ףסכ םוכס חולשל
 .תינכותל תופרטצהה רובע (רלוד 20 - ל"נה
 חולשל םיחיטבמ ,םולשתה תלבק רחאל
 - וילא עיגהש הזל המודה בתכמ םשרנל
 בתוכ .האלה ץיפהל לכוי אוה ותוא בתכמ
 לבקי אוהש ,שדחה ףרטצמל חיטבמ בתכמה
 .סייגיש שדח םדא לכ רובע הלמע

 םיתח אל םירייארפ
 א!ט!וג - א11.א[ הנוכמ וז הצפה 'תטיש
 .יתבכש בר קוויש ךרעמ - 1.6צ6] א[ גטווחש

 ,תרשרש בתכמ לש הרוצ שובלל הלוכי איה
 הירוחאמ דמועה ןויערה .הדימריפ קחשמ וא
 ,תינכותל תופרטצהה תוכז לש הריכמ וניה
 רובע תולמע תלבקו ,םייוסמ ףסכ םוכס רובע
 .תינכותל םכתוכזב עיגיש שדח ףרטצמ לכ
 תוחיטבמ ,תולבוקמ הצפה תוטישל דוגינב
 ןיב ,םיעבונה םיהובג םיחוור ולא תוינכות
 םינכוס סייגל חילצמש ימש ךכמ ,רתיה
 הכוז ,םישדח םיפרטצמ דוע םמצעב םיסייגמה
 .הלא םיפרטצמ רובע םג הלמעל

 ןהש ,איה וללה תוינכותה םע היעבה
 ןהילא ףרטצהל םיליכשמה םע תוביטימ
 רשאכ ,רוחיאב םיפרטצמש ולא .םינושאר
 ףרצל םישקתמ ,הבוג דבאל הליחתמ תינכותה
 םירקמב - ןכ לע רתי .תינכותל םישדח םישנא
 םדא וניא תינכותה םזוי יכ רבתסה םיבר
 אוה ,ךועדל הליחתמ תינכותה רשאכ .רשי
 םיעיגמה םיפסכה םולשת תא בכעל לולע
 .ףסכה םע םלעהל ףא ,םיתיעלו םכל

 תרשרשה יבתכמ ירוחאמ דמועה ןויערה"
 לאפר 'פורפ ריבסמ ,"הדימריפה תוינכותו
 הצרמו ימואלניב קווישל החמומ ,ר'צירוב
 [9זגס] 80תסס] 01 =תו6וה86 - 1511-ב

 ןויערה וניה" ,א[גהגפ6והוטחו הח6 [התסוהווסה

 ,ספא םוכס קחשמב .ספא םוכס קחשמ לש
 ."חיוורי רחאהש ידכב דיספהל ךירצ והשימ
 םרשויש ,םיחלוממ קוויש ישנא המכ םנשי
 םיחוור תפירגב םיחמתמה ,קפסב לטומ
 ,םמע םינמנ םכניא םא .הדימריפ תוינכותמ

 = תינכותל םכתופרטצה םעש םייוכיסה תיברמ

 תא הכרד ודיספיש םיברה ןיב ויהת ,וזכ
 .םפסכ

 ןוסנהו'ג ונל חיטבמ ,ליעל טטוצש בתכמב
 וניא והז" יכ (יתימאה ומש ןכא והז םא) קרור
 תיקוח ,תיקסע העצה אלא ,תרשרש בתכמ
 ,תובר תונידמבש ןייצל חרט אל אוה ."הרשכו
 תונידמה ןיב .םייקוח םניא הדימריפ יקחשמ
 ,ב"הרא ךותב תונידמ 36 םג תונמל ןתינ וללה
 .בתכמה חלשנ םשמ

 ףסכה תדיחריפ

 תוינכות לש דחא גוסב רקיעב ונד התע דע
 בתכמ לש חולשמ - תויתבכש בר קוויש
 תלבסנ יתלבה תולקה "לוצינ" ךות ,תרשרש
 ,תירחסמ תומכב ,ינורטקלא ראוד תחילש לש
 .הנטק העקשהבו

 תויתבכש בר קוויש תוינכות לש ינשה גוסה
 תועצמאב תלעפומה ,הדימריפ תינכות אוה
 .'ףסכה תדימריפ' רתא תמגוד ,טנרטניא רתא
 הנומש הנומה הדימריפל סנכנ שדח ףרטצמ
 שרופ אוה ,הנוילעה המוקל ועיגה םע .םיבלש
 םוכס ,תינכותה ירצוי תחטבהכ ,וסיכבשכ
 ןויגהה .תינושארה ותעקשהמ 64 יפ הובגה
 ,וניה הדימריפל תופרטצהה ירוחאמ דמועה
 בצקב לדגו ךלוה טנרטניאה ישמתשמ רפסמש
 בצקש דע םינש רפסמ דוע ורבעי .רכינ
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 .בצייתי םישדחה םיפרטצמה רפסמב לודיגה
 בלשב םיפרטצמל ,תיתרואית תוחפלש ןאכמ
 ולא ןיב תויהל בוט יוכיס שי ,קחשמה לש הז
 ,ןבומכ ,לוקשל שי ךדיאמ .ונממ וחיווריש
 ,תינכותה ירצויב םינתונש ןומאה תדימ תא
 ףרטצהל םיכירצש םישנאה תומכ תא ןוחבלו
 ,םכתעקשה םוכס תא ולבקתש ינפל - הילא
 .64 לופכ

 בוט ןמשה בוט םש בוט
 ןהינימל תויתבכש-ברה קווישה תוינכותל

 תונוכמ ןה .ר'צירוב 'פורפ ריבסמ - ער םש שי
 םשב לכונ לש ומש לע ,"סחלו 5ט|וטוחט" םג
 ההובג תיביר לבקל םישנאל עיצה רשא ,יזנופ
 רחאלו ,ולצא ודיקפהש ףסכ ימוכס רובע דואמ
 ,םפסב תא ולצא דיקפהל ותפתה םיברש

 ולא תוינכותו רחאמ .םשוכר לכ םע םלענ
 רחאמו ,ספא םוכס קחשמ לע תוססובמ
 ןיב םתא םאה חטבל ועדת אל םלועלו
 העקשהש ירה ,תינכותל ףרטצהל םינושארה
 .יבצה ןרק לע םכפסכ תא םישלכ הומכ ,ןהב

 תשרב תומייק יכ ןייצל בושח ,תאז םע דחי
 המודה הטישב תולעופה ,תוימיטיגל תוינכות

 לש הרוצ שובלל לוכי (א\//\) יתבכש בר קוויש

 ןויערה" .הדימריפ קחשמ וא ,תושרש בתכה

 תוינכותו תרשרושה יבתכה ירוחאה דמועה

 החחומ ,ר'צירוב לאפר 'פורפ ריבסמ ,"הדימריפה

 ןויערה וניה" ,!55/\!-ב הצרמו ימואלניב קווישל

 ,ספא םוכס קחשהב .ספא םוכס קחשמה לש

 "חיוורי רחתאהש ידכב דיספהל ךירצ והשיח

 ,בורל .יתבכש ברה קווישה לעופ הב וזל
 תחא ,לשמל .לבגומ ןהב תובכשה רפסמ
 םירתא ןוסחיא יתורש תוקפסמה תורבחה
 חוקלל הקינעמה תינכות הליעפמ ,ב"הראב
 עיגיש שדח חוקל לכ רובע ,25% לש הלמע
 10% הרבחה ול תמלשמ ףסונב .הרבחל וכרד
 הרבחל ועיגיש ,םיפסונ םישדח תוחוקל רובע
 הרצי ךכ .איבה אוה םתוא תוחוקלה ךרד
 ,ימיטיגל יתבכש-בר קוויש ךרעמ הרבחה
 .םיאנ םיחוור תקפהל הובג לאיצנטופ לעב

 תינכות"ה הניה ,תפסונ המוד קוויש תטיש
 רבמבונ ןוילגב יתבחרה היתודוא ,"תיפותישה
 תלבגומ וז הטיש ."וישכע טנרטניא" לש 8
 ,היפ לע .דבלב םינכוס לש תחא הבכשל
 תולעב ,תורכומו תולודג תויקוויש תורבח
 םירפסה םוחתב ןוזמא תמגוד ,בוט םש
 רתא לעב לכל תורשפאמ ,םירוטילקתהו
 ךרוצ אלל ,ןהלש "הנשמ ןכוס" תויהל
 עיגמש חוקל לכ .תופרטצה ימד לש םולשתב
 תא הכזמ ,רפס שכורו ןכוסה ךרד ןוזמאל
 םויה דע .זוחא 15-ל 7 ןיבש הלמעב ןכוסה
 רתוי ןוזמא לש תיפותישה תינכותל ופרטצה
 .םירבח ףלא 100-מ

 תוריהז ינלכ
 בר קוויש ךרעמל ףרטצהל םתטלחה םא

 םכאובב תשרדנה תוריהזה דבלמ - יתבכש
 תא תוכזל ןתינ הב ןומאה תדימ תא ךירעהל
 קוויש יכ רוכזל םכילע ,תינכותה ליעפמ
 קווישו ,ןויסנו עדי תשרודה המלש הרות וניה
 .וז הניחבמ ןפוד אצוי וניא טנרטניאב

 .םינימאמ םתא הב תינכותב ורחב ,תישאר
 הקינעמה תינכותב רוחבל ולדתשה ,תינש
 ידי לע תולהונמה ,תובר תוינכות .ףסומ ךרע
 7 רבעמ רבד תועיצמ ןניא ,םירשי אל םישנא

 ל
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 תועיצמ תוינכות רפסמ םלוא ,המצע תינכותל .₪
 ,הנכות ירצומ - םיישממ םירצומ קוושל םכל
 ומכ) םינוש םייזיפ םירצומ וא ,םירתא חוריא
 .('וכו ,םוש ףוליקל רישכמ ,הצלוח

 קווישה תייגטרטסא
 םכילע ,המיאתמ תינכותב םתרחבש רחאל

 וקוושת התועצמאב היגטרטסאה תא ןנכתל
 םכנוצרב םא .םינכוס וסייגתו תינכותה תא
 ולכות ,טנרטניאה ךרד תינכותה תא קוושל
 איה הנושארה :תוירקיע םיכרד יתשב טוקנל

 ,םינעמ) יפפא תורשעל ינורטקלא ראוד וחלש

 ,הסרוכב ובש ,םילקש תורשע החכ לש תולעב

 האמ םתחלש ,המגודל ,םא .עיגי ףסכהש וכחו

 םכטיכל סינכמ שדח ףרטצמ לכשכ ,םיבתכמ ףלא

 דחא זוחאש קיפסמ תיתרואיתש ירה ,םירלוד 0

 ולועלועתש ידכב ,תינכותל ףרטצי בתכמה ילבקחה

 ?םנחאה .דבוכמ ףסכ םוכס םכסיכל

 ,טנרטניא רתאב תינכותה לש בוליש וא המקה

 ראודה תועצמאב קוויש איה הינשהו

 .ינורטקלאה
 וב ומסרפ ,טנרטניא רתא םכתושרב םא

 הביסה תאו תינכותה תא ראתמה בתכמ

 בתכמהש הדבועה םצע .הילא םתפרטצהש
 ראודה ךרד קר חלשנ וניאו ,רתאב םסרפתמ
 .רתוי ההובג תונימא ול הנקת ,ינורטקלאה
 ךכ ,רתוי עקשומו יניצר םבלש רתאהש לככ
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|08-372-8085 :₪61 
 (בא: 08-978- 38

 - - -= של =

 רתיב ,םיעיצמ םתאש תינכותהו ,םתא וחקלת
 רתאל םיעיגמ םיבר םישנא םא .תוניצר
 ףרטצי םהמ ןטק זוחא םא םגש ירה ,םכלש
 ,ךדיאמ .םיחוור הנממ תוארל ולכות ,תינכותל
 תורשע המכמ רתוי אל ךשומ םכלש רתאה םא
 תקפהל תופצל ולכות אל ,עובשב םישלוג
 ,ןבומכ ,רוכזל םכילע .תינכותהמ םיחוור
 ףכ לע םילטומ ,בוטה םכמשו םכרשויש
 דיספה םכלש םינכוסהמ והשימ םא .םיינזאמה
 םתא ,תינכותל תופרטצהמ האצותכ ףסכ
 ןיא .תונולתב אובי אוה םהילא הלא ויהת
 רקיעב ,תוקדצומ הנייהת ויתונולת יכ קפס
 .לעופב ושממתה אלש םירבד םתחטבה םא

 רתא לש המקה תשרוד הניא הינשה הטישה
 וחלש - הנממ טושפ ןיא ,הרואכל .טנרטניא
 ,םינעמנ יפלא תורשעל ינורטקלא ראוד
 ,הסרוכב ובש ,םילקש תורשע המכ לש תולעב
 םתחלש ,המגודל ,םא .עיגי ףסכהש וכחו
 סינכמ שדח ףרטצמ לכשכ ,םיבתכמ ףלא האמ
 קיפסמ תיטרואיתש ירה ,םירלוד 20 םכסיכל
 ,תינכותל ףרטצי בתכמה ילבקממ דחא זוחאש
 ?םנמאה .בר ףסכ םכסיכל ולשלשתש ידכב

 הסנתה אל םלועמש ימ קר רובס ךכ - ןכבו
 .תולודג תויומכב ימוסרפ ראוד לש חולשמב
 ולכות לודג אל ףסכ םוכס רובע ,םנמא
 ראוד תובותכ לש םימוצע םירגאמ שוכרל
 ולו חולשל וקיפסת םרטב םלוא ,ינורטקלא
 קפסש עתפל ולגת ,םיבתכמ תואמ המכ
 יקפס ."זרבה תא םכל רגס" םכלש תורשה
 ראוד לש חולשמ םירשפאמ םניא תורשה
 רבגתהל םיכרד םנמא םנשי .יתומכ ימוסרפ

 ,םיבכרומ הלא םיעצמא םלוא ,וז הלבגמ לע
 ביכרמ םיללוכו ,תינכט תלוכיו עדי םישרנד
 ןמז רובע םולשתל ףסונב ,תיפסכ תולע לש
 ,טנרטניאב שומישה

 - קווישה תוטיש יתש ןיב בלשל םג ןתינ
 ףסונבו רתאה תועצמאב תינכותה תא עיצהל
 ,ינורטקלא ראוד לש תונטק תויומכ חולשל
 ולהנת םא .תויתוכיא ראוד תומישר תועצמאב
 ולכותש ןכתיי ,המכוחב ראודה חולשמ תא
 ילב ,עובשב םיבתכמ תואמ המכ חולשל

 ,רגסיי תורשה קפס לצא םכנובשחש
 קוויש תינכותש םיעונצה םיחוורה דבלמ

 להנל םכילע היהי ןיידע ,ללכב םא ,בינת וזכ
 ,ראוד תבותכ לש תולודג תומישר תוליעיב
 שוכרל םכילע היהי ,תאז תושעל תנמ לע
 ,(םירלוד תואמ לש האצוהב ,םירקמה קלחב)
 ראוד תנכות :תונכות רפסמ ,ליעפהל דומללו
 רזוח ראוד לש חולשמ לע הלקמה ,תיעוצקמ
 ןנסל תעדויה תידועיי הנכות ;(:01!סוא-11ק)
 לכ תא תומישרהמ דירוהלו תולופכ תובותכ
 ;םיבתוכמה תמישרמ ותוא ריסהל שקיבש ימ
 ;( טוס [\630ח06ז) יטמוטוא ראוד הנעמ

 .קווישה ךרעמ הנבמל םאתהב ,םיפסונ םילכו
 ,הובג אלה יוכיסה רובע יכ המדנ - םוכיסל

 תינכותה לש קווישב יהשלכ הכרב תוארל
 םכילע היהי ,טנרטניאה ךרד םתפרטצה הילא
 ,השק הדובע הברהו ,טעומ אל ןוממ עיקשהל

 תרשרש בתכה ולבקתש האבה םעפב
 הברה הסינכה תיתבכש-ברה קווישה תטיש

 ,(תינכותה ימזויל בורל) םישנא טעמל ףסכ
 םינומהה תא רקיעב) םירחא םיבר הששורו
 אל .(םינורחאה היבלשב תינכותל ופרטצהש
 ומלענש םילכונ תודוא םימייק םירופיס טעמ
 וא) המדאה םתוא העלב ולואכ ,ףסכה םע
 םושמ .(טנרטניאה תיתשת - ונלש הרקמב
 ,טנרטניאב יקוויש ןויסנ ילעב םישנא ,ךכ
 בר קוויש תינכות לכל בר דשחב םיסחייתמ
 תותפתהל אלש םכל וצילמי םבור .תיתבכש
 .וזכ תינכותל ףרטצהל אלו

 עיגמש האבה םעפב - תישיאה יתעדלו
 יתחוורה ךיא" חסונב תרשרש בתכמ םכילא
 ורהמת לא ,"םישדוח השולשב רלוד 0
 תופרטצה רובע ףסכ בתכמה בתוכל חולשל
 הדובעל וכלו ,ליגרכ רקובב ומוק .תינכותל
 וטוט/וטול אלמל וחכשת לא לבא ,ליגרכ
 ...התיבה הרזח ךרדב

 זז
 וא 156 חוו .סזק

 ףסכה תדימריפ
 עי  .תורסת6ע כץ ב10 601

 ןוזמא
 ועצרגתוה2טה .שסחו

 ( | םיפסו) עדימ תורוקח | )
 \1ו-0כט+( \[הז6(וחש
 טו .1]סט1וד אט שטוחה

 דךדיגזק6160 (כקססזטמו(ץ
 יס ו
 וע .(-0-ק .טסחו
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 8 2% "לע הצילממ בהז טנרטניא א \א הר | כז סהר
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 לארשיב 1 רפסמ טנרטניאה תרבח
 טנרטניאב ךלש יטעיאה ץורעה לע הזירכמ
 ,םויהמ .טנרטניאב ישיא ץורע :גיצהל האג בהז טנרטניא
 ישיאה ץורעה - דחא ורעב הצור התאש המ לכ אצומ התא

 קוידב רחוב התא .וב היהי המ עבוק התא .טנרטניאב ךלש

 :תויורשפא ףוסניא ךותמ ,ךתוא םיניינעמש םיאשונה תא
 ,םיביבחת ,רודיב ,תונמא ,תושדח ,םיקסע ,הלכלכ ,טרופס
 ...דועו דועו םינוש םיאשונב םימורופ ,םיטא'צ ,םילויט
 תושדחה תא ךל שיגמו ףטוש ןפואב ןכדעתמ ישיאה צורעה
 יכה םירתאה תאו םיניינעמ יכה םיעוראה תא ,תומח יכה
 םיאשונה תא רידגת התא .ךלש בשחמל רשי - תשרב םיבושח
 תא השעי טנרטניאב ךלש ישיאה צורעה ,ךתוא םיניינעמש
 !ראשה לכ
 .הצור התאש המ קרו ,הצור התאש המ לכ - דחא ורעב לכה

 רתאב אצמנה ןונקתל ףופכב הלרגהה *
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 בהו טנרוויא :-
 רתוי בוט םלועל רבחתהל

 :טנרטניאב ךלונ יטניאה ץורעה
 הצור התאשע המ קוידב אצומ התא ןאב
 םיילארשיה םירתאה לכל תולקב עיגהל לוכי התא :תירבעב םג

 .("הלאוו" םע ףותישב) ידעלבו דחוימ שופיח עונמ תועצמאב

 תורשכ ךל ןתינ ישיאה ץורעה !םניח - ישיא טנרטניא ץורע

 .לארשיב 1 רפסמ טנרטניאה תרבח ,בהז טנרטניא ידי לע םניח

 סויהמ .טנרטניאב ךלש ישיאה צורעה - וארא.
 ,דקוממ רתוי הברה :ךילא ומצע תא םיאתמ טנרטניאה

 .ריהמו חונ רתוי הברהו ןיינעמ רתוי הברה

 :ישיאה טנרטניאה ורעב םידחוימ םיתורש

 .םניח יטרפ תיב רתא ךמצעל םיקהל לוכי התא ₪

 תוחוקל תוריש ₪ םלועה לכל תוירושיקמ הנהנ רתאה

 תועצהו םידחוימ םיליד - "הביתה" ₪ תמא ןמזב ןווקמ

 .םישלוגל תויביטקרטא

 \וושוצ.288%.ח61.ו|

 טנורטניאה קו
 ךלוע

\ 

 ןרוק -יבהל<רב
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 םילמסה דחא תא אצמ
 רתאה יפד ץיב םייובה

 הב ףתתשהו ויל!
 .הלודגה םיסרפה



 מ ו
 םילכתה םירצוח

 בווצ וא ,סקפ רישכמ ,תספדה םתינק ,ץראב םילכתמה קוש תא ןוחבל תנמ ל
 םיליבומ םיקוושמ רפסמל ונינפ |

 :םוחתב הדבוע ורכזתש יאדכ ?ושדח םירוטילקת
 תטיסרבינואב ןונויד תונח ' - ּנ

 .(גאב תרבח לש ףינס לעופ הכותבו ביבא-לת | 1783 ה תיינק 22 האצוהנ - הבושח
 ,בשחמ ירז ווישל הרבח - ךווטי .א,י |

 ינבב הל ,ץראב םיפינס רפסמ תלעב . 7 7 ,"היומס האצוה" תיוול) שדחה

 "- | ה)ווכה .וב שומישה ידכ ךות תשגרומה
 יבחר לכב םיפינס הרבחל - םיבשחמ דיתע

 זרה | םירצומ" םי!וכמה םירצומה תשקל איה
 הלבטב םיאבומה םיריחמה - ופיד סיפוא

 ,הרבחה לש םיימשר םימוסרפמ םיחוקל תקרזה תוטפדהל ויד ישאר - "םילכתה
 .ראורבפ שדוח ףוסל םינוכנו

 יבחרב םיפינס 30-מ הלעמל תלעב - אטרא | 'ר"₪כ₪3| רזייל תוספדמל םיר)וט ,ויד
 ,ץראה

 םיפינס ןיב ,םירצומה יריחמ יכ ןייוצי ,(6-ח\/-ו 60-ח] הבירצ תוידח ,סקפ

 תספדמלו סקפל ,םינוש ריי) יגוסו
 .םיהז ,חרכהב ,םניא ,תשר התוא לש םינוש

 ילהנמ ידי לע ונינפב השגדוה וז הדוקנ

 | [ח"שב) אגד וב תוספדמל ויד ישאר יריחה

 ופיד סיפוא | םיבשחמ דיתע| ךווטימ .א.י ה ותא יה
 1 6606  רוחש ויד שאר - ו

 - חץ 6606 עבצ ויד שאר - קץ

 00 45065 ר רוחש ויד שאר -
 11 8506  עבצ ויד שאר - קה 1

 וש 516263 רוחש ויד שאר - 7 |

 = ]וק 51625 עבצ ויד שאר - [1ק |
 זק |823 4 89006 עבצ ויד שאר -

 176900( וטופ ויד שאר - [1:
 400/500/600 רוחש ויד שאר - ןוספא
 800/1520 רוחש ויד שאר - ןוספא

 820 רוחש ויד שאר - ןוספא
 600/800/1520 עבצ ויד שאר - ןוספא =

 500 עבצ ויד שאר - ןוספא

 820 עבצ ויד שאר - ןוספא

 8870/1170 ויד שאר - ןוספא

 [2 |[ \אקד |[-< |\ד [= -- + =

7 -- --| *- 0-2 32 = 

 1 |שכ -4 ן\ת |\ת |-4 כ |[ 8 |4 3-4 5 כ ץ ₪
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 ו 1 רוחש לול - מל
 ₪(61-2] עבצ יולימ - ןונק

 .תונושה תורבחה תוינידמל םאתהב םייונישכ םינותנו ,ט"עמ םיללוכ םיריחמה לכ

 תשרב תונח לכל .תונושה תורבחב קווישה
 ךכבו ,םיימוקמ עצבמ יריחמ עבקל תוכזה
 .םינושה םיפינסה ןיב םיריחמ ילדבהל םורגל

 ויד תקרזה תוספדמל ויד ישאר
 םהיריחמ תודוא תטרפמ תגצומה הלבטה
 לש ,ויד תקרזה תוספדמל ויד ישאר לש
 .םירחבנ םיקוושמ

 הבירצ תוידח
 בר/דח הבירצל םירוטילקת לש םהיריחמ

 .תונושה תויונחה ןיב דאמ םימוד ,תימעפ
 6-8 העיצמ ןונוידב גאב תונח :המגודל
 10 לש תוזיראב ,גנוסמס וא ספיליפ לש
 תימעפ בר הידמו ,ח"ש 100 ריחמב ,תודיחי
 דיתע תשר .ח"ש 99 ריחמב (60-חש)
 ירוטילקת 10 לש הליבח העיצמ םיבשחמ
 ריחמב ,לסקאמ וא ספיליפ תרצותמ ,6-5
 הזירא תקוושמ ךווטימ .א,י תרבח .ח"ש 0
 ,ח"ש 94 ריחמב 6-8 ירוטילקת 10 לש
 .ח"ש 88 ריחמב דדוב 6 0-אוא -ו

 ויי)
 ,םרג 80 ,44 לדוגב ריינ תקוושמ ןונויד
 יתשב ,ףד 500 לש הזיראב ,תספדמלו סקפל
 רהוז"ו ,ח"ש 19.30 - "קורי רהוז" - תוזירא
 החמתמ אטרא תרבח .ח"ש 23.40 - "םודא
 וא םידדובב ,ריינ לש םיבר םיגוס קווישב
 תרצות תוריינ ןייצל ןתינ םהיניב .תוליבחב
 םיבשחנה ,(םרג 165-ו 120 ,90) טסרטל
 םרג 90) ץיוושמ ליז תרצות ,דאמ םייתוכיאל
 תוריינ דעו ,ההובג היצולוזרל םרג 110 ,ליגר
 ונאירבפ תרצותו ,(הנומת תוכיאב הספדהל
 .תויוכיא ןווגמב ,הילטיאמ

 רזייל תוספדחל םירנוט
 תוספדמל םיירוקמ םירנוט שוכרל ןתינ

 םירנוט ןכו ,רזייל סקפ ירישכמו רזייל
 חוקיפב ,ץראב םישדוחמו םירצוימה ,םימאות
 םוחתב עדימ תלבקל .ילארשיה םינקתה ןוכמ
 ,הדוהי ןבאמ "רזייל ןרק" תורבחל ונינפ
 ,םוחתב תוחמתמה ,ביבא-לתמ "דע רנוט"ו
 תודוא ןאכ טרפנ אל ,העיריה רצוק בקע םלוא
 ךכל הצקנ .קושב םויכ םייקה םירנוטה יאצמ
 .םיבורקה תונוילגה דחאב בחרנ םוקמ

 ריחמ הזכב
 .ריהמ תויהל יאדכ |

 טנרטניאל רבחלש ,תבשח םויה דע םא
 ..רקי קסע הז ,דרשמב םיבשחמה לכ תא

 .ךתוא עיתפנ ונחנא
 םלשומה תרושקתה ןורתפ תא ךל תתל תולוכי 360₪1-ו קאפמוק ,טפוסורקימ ,בהז טנרטניא קר
 טנרטניא ₪ דחוימ דואמ ריחמבו הלבגה אלל ,תחא-תבב ,רתויב הליעיהו הריהמה ךרדב טנרטניאב שולגל לוכי דרשמה לכ ,וישכעמ

 א "בג וק 2 תמ םיבשחמה לכ תא רבחמ !50% וק ₪ רתויב םלתשמהו טושפה ןפואב טנרטניאה תשרל ךלש דרשמב םיבשחמה לכ תא רבחת ץילנ

 יךלש דרשמל תמלשומה הליבחה וס לק כות :סגו ₪ תשרל תמלתשמו הליעי ,הריהמ הש מ ה ו וידחי שולגל םילוכי םלוכ .טנרטניאל קיסעב ,תשרל תיזכרמ םיסקפ תנכות :סגו ו הליעי ,הריהמ השי הילו וידחי + םלוכ .טנ כ

 : תרש - ("טחוקהו זית וגווו 400 תרש ₪ ךתושמ סינותנ דסמו יזכרמ םדומ ,םיבאשמו עדימ ףותיש ,םיבשחמה לכל ינורטקלא ראוד
 טפוסורקימ לש 51034|] ₪₪%ום65% 8טז\טז תנכות אגו קש ל וקל בורדו ו ו

 טנרטניאל השיג ₪ וזכרמ םדומ ₪ םיבאשמו עדימ ב דרשמה לכ תא טנרטניאל רבחל יאדכ סויהמ
 .( 046 7101.1401 400 תרש ₪ סינותנ דסמ ₪ ר'המה טנרטניאה ₪ סולשת אלל 300%1 לש םדקתמ תרושקת דויצו קזב לש !80א וקמ םינהנו ,וישכע םירבחתמ

 הנקתהו ןומימ ללוכ לארשיב םיבוטה עוצקמה ישנא לש תפטוש הכימתו (ועי ₪ ךלש הרבחה יכרצל תקייודמ המאתהב שיש רתויב
 .רתויב םייאדכהו םימלתשמה םיאנתהו םיריחמה ₪ טנרטניאה םוחתב רתויב תומדקתמה תויגולונכטה ₪

 ביי מ"ב |פ "מ מ יג ג "ג "ויגיע

 | בב וובב קץ ו סו ביה | ווסספסא | ויזות | ₪
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 י החרוג
 וזה תיחויקה הנאשב ?ברעה םיאצוי ןאל
 .םיימעפ אלו ,םעפ אל ,יאדו ,םתלקתנ
 ,הבוט הדעסמל תאצל איה תחא תורשפא
 ,תוחפל ,ךכ .םיבהואו םיריכמ םתא התוא
 תוולתהל לולעש ,הבזכאה םרוג תא ולטבת
 "יוריג"המ קלח לבא .רכומ אל םוקמב הליכאל
 אוה ,םיבר יאדו יתא ומיכסיו ,לכואבש
 םרטש םילכאמב - שדח והשחב תוסנתהה
 ףכש םש תוחולע תודעסהב ,רבעב וניסינ
 .ןתלד ןתפמ לע הכרד םרט ונלגר
 תודוא ,ונל םינימזה עדימה תורוקמ םהה
 ריעה רבכע תא ?ץראב תונושה תודעסחה
 םירבח לש תוצלמהה .םינפלו ינפל ונוערח רבכ
 םינוושה תודעסמה יכירדח תא .תחא אל ונווכנ
 ?טנרטניאה םע המו .הפ-לעב רבכ םיריכח ונא
 ,"ץופח) וב עדימה לכ םייק טנרטניאב" ירה
 םאה ?םוחאה .םיבר אכמס ירב םיעבוק ךכ
 ףיקמ עדימ תקפסה ןכא טנרטניאה תשר

 ,ל"נה הלאשה תא ןוחבל תנמ ל
 םירתא תורשע לש םייברקל ונסנכנ < =

 ,תוילארשי תודעסמ לש ,טנרטניאב
 ליחתהל םא .תשרב םויכ םיליעפה =

 ,תמאה ,וז - האצותהמ אקווד
 ,םנמא ,ונלקתנ םשו הפ .ידמל תבזכאמ
 םקלח - ןחב םיבצועמ ,םיעקשומ םירתאב
 - עקרב המיענ הקיסומ םיעימשמ וליפא
 ,הדעסמל ,תיזיפ ,עיגהל םירגמש םירתא
 הכ ןכא הב תירנילוקה היווחה םאה ןוחבלו
 .הל המדקש תילאוטריוה היווחה ומכ ,הנינרמ
 םבור בור .םמודה טועימה והזש איה הייעבה
 תשרב םיאצמנ ,ונסנכנ םהילא םירתאה לש
 תויהל ךירצ"ש ןוויכ - ירמגל תרחא הביסמ
 תמאב אל םיבר תודעסמ ילעב יכ המדנ ."םש
 ,הדעסמל ועיגי םהיתוחוקל יכ םינימאמ
 ,טנרטניאב תמדקומ השילג תובקעב

 -ימונורטסג עסמל ונילא ופרטצהו ואוב
 ,המורדל ץראה ןופצמ עסמ - ץראב ילאוטריו

₪ 

 .הב םיליעפה םינושה תודעסמה ירתא תוניב
 ,םיטרופמ תודעסמ יכירדמב ונעסמ תא ליחתנ
 לש םירתא ךרד ךישמנ ,תירבעה הפשב
 יפל םיגווסמה םירתא - תויטרפ תודעסמ
 תורשפאמה תודעסמב חנקנו ,ץראב םמוקימ
 .טנרטניאה ךרד ,תנווקמ הנמזה

 בורה יכ ,יאדו ,בל ומישת עסמה ךרואל
 דחא עדימ ףד םיליכמ ,םירתאה לש עירכמה
 ,"עדימ יפד" וניניכ וללה םירתאה תא .דבלב
 השולש םיליכמש ,רתוי םיבכרומה םירתאב
 השולש ונחב ,תוחפל םידומע העברא וא
 אלמ טירפת רתאב עיפומ םאה :םירטמרפ
 וא/ו הפמ ליכמ רתאה םאה ,הדעסמה לש
 ןימזהל ןתינ םאהו ,הדעסמל העגה תוארוה
 ,רתאה ךרד תורישי חולשמ

 | תודעסה יכירדח
 לארשיב תודעסמ ךירדח
 ווא סטו 1]

 רתא ,םירייתל ןהו לארשי יבשותל ןה דעוימ
 ןה ,ץראה יבחרב תודעסמ לש ןווגמ רקוס הז
 םורדו ,זכרמ ,ןופצ) יפרגואיגה םמוקימ יפל
 (ץראב תויזכרמה םירעה לע שגד םע ,ץראה |

 הרטמה .ןהב שגומה לכואה גוס יפל ןהו
 רזע ךירדמכ שמשל הניה רתאה תמקהב
 - אל ותו ,אשונב יסיסב עדימ םישפחמל
 קפסמה ,תונדעסמה םוחתל "בהז יפד" ןיעמ
 .הלש ןופלטה רפסמו הדעסמה םש תא
 םא םיחמש ונייהש ,תרוקיב הנורסחב תטלוב
 ,הדעסמ לכ תודוא םיטרפל תפסוותמ התיה

 ,תיחכונה תנוכתמב .םילימ רפסמ קר וליפא
 רדגב איה ,לוכאל ברעה תאצל ןאל הטלחהה
 ."הייעטו יוסינ"
 לארשי לש תודעסהה רתא
 א

 ,תודעסמ :תוירוגטק עבראל גווסמ הז רתא
 תיירוגטקב .םיחולשמו םיבאפ ,הפק יתב
 תודעסמ לע תובתכ אורקל ולכות תודעסמה
 ידי לע ובתכנש תודעסמ לע תוצלמהו ,ץראב
 תודעסמ" רתאב תונכדעתמ עובש ידמ .םישלוג
 תועצמאב ןהילא סנכהל ןתינש ,"עובשה
 לע עדימ םג ןאכ ואצמת .רתאההמ תוירושיק
 .תשרב םישדח תודעסמ ירתא
 תודעסחה תרדש
 וטו הזהוסה .שס 1[ 03[ טז

 רשקתמ המשש הנמ העיצמ הדעסמ וזיא
 לקשמב םימעט ינש ואצמת ןכיה ?טרא-פופל
 ?החנה יזוחא 10 הקינעמ הדעסמ וזיא ?תחפומ
 ואצמת ,תורחאלו ,וללה תולאשל תובושת
 יטירפת לע ססבתמה ,ירנילוק קחשמב
 הנוכנ םירתופה .תודעסמה תרדשבש תודעסמה
 תודעסמה תחא הנתמ ,תיגוז החוראב םיכוז
 ,רתאב
 םחל ,םיטגפס תא ואצמת ןאכ תודעסמה ןיב
 ,ןיסנקיפ ,הלובט ,סוטול ,י'צראפאפ ,זרא
 .הפפ-לד הסאקו ,םתופופיה ,ליפה ,סעמיצ
 ןייל- ןוא החרוג
 עו \א טס טד

 רתא-תרוק תחת ,ץראב לכואב רושקה לכ
 ,תונורחא תונמ ,ןיי ,תודעסמ .תחא

 ,תויאקירמא ,תויחרזמ ,תויבלח תודעסמ

 ,םיבקי ,תויונח ,דלוקוש ,תוניבג ,םילייטקוק
 .לושיב ירפסו ,תולקשמו תודימ
 תודעסמ סקדניא
 עוצוא.ו1ח16א .60.11/ח115300\/

 סקדניא לש "יוליבו תודעסמ" ךירדמ והז
 ףדעומה רוזיאל סנכהל ולכות ןאכ .םימוסרפ
 לילג ,תרנכו לילג ,זכרמ) ץראב םכילע
 ,(הברעו תליא ,םורדו בגנ ,םילשורי ,יברעמ
 לש גוויס יפל) םכשפנ תוואכ הדעסמ רוחבלו

 תודעסמ ,תויתפרצ ,תויקלטיא
 יתב ,םיבאפ ,םי ילכאמ ,לירג |
 .(תוירציפו הפק |

 וימוג
 וא רשע 6.

 רתאל הפיסוה ןדע ימ תרבח
 תבשחוממה הסריגה תא הלש
 ילארשיה תודעסמה ךירדמ לש
 ךירדמ .1997/8 תנשל "וימוג"
 אוה .תודעסמ 468 ללוכ הז
 יפל תודעסמ שופיח רשפאמ
 גוס יפל ,יפרגואיג רוזיא
 .הדעסמ םש יפל וא ,חבטמ

 (00-0כטז
 וא .20-01.טסתו

 שופיח רשפאמ רתאה .םיבאפו תודעסמ ךירדמ
 ,יתפרצ) חבטמה גוס יפל ,הדעסמ לש רותיאו
 םימואל 30 דועו ,ינמית ,ינמור ,יאקורמ
 אל וא הרשכ הדעסמה תויה יפל ,(םינוש
 .םינוירטירק דועו ,הרשכ

 ופצב תודעסה

 לע םירדגומ ,ןאכ םיעיפומה םירתאה לכ |
 :;דבלב "עדימ יפד"כ ונידי
 הנואיסא
 עטו 451808 .381/[00.1ה0/

 ,לילגב ינאירוק לירג
 שיפדלוג
 אאא .1ח16זךכג 50 טס .80:.11/ח 0
 611183 זוהר

 .הפיחב םיגד תדעסמ

 םיה לע גד
 וא וארא .1ח16ךכה קס .שס .800:.11/חר:0ו0]/ ו
 6113 .11חר

 .יאני תיב בשומב םיגד

 ןיס ןול
 וא .8010.00.11/]טהש-ה%וחפ/

 ,לאימרכל וכע ןיב ,תינאו'צס תיניס הדעסמ

 ויגו

 םאס םיד
 ראש .01ח1-5טתו 60 .1]

 קצב ינוסיכ השיגמה תיביבא-לת הדעסמ
 ,תיניסה תרוסמה בטימכ ,םיאלוממ

 .אלמ טירפת רתאב

 .שי - העגה תפמ
 זכרמה רוזאב ,דבלב ןופלטה ךרד - םיחולשמ
 .דבלב

 םיטגפס
 ווא 1-1 .60.11/1051ה₪ז-גת1/8030011והר/

 .םיבטר יגוס 53-ב יטגפסב החמתמה תשר

 .אלמ טירפת רתאב
 .שי - העגה תפמ

 זכרמה רוזאב ,דבלב ןופלטה ךרד - םיחולשמ |
 .דבלב

 רב טרופס - טואא םייט
 זן ://חר601 וה טזת]

 לכמ טרופס ירודיש בלשמה ,צ"לשארב באפ
 .קנע ךסמ יבג לע ,םלועה
 ,טירפת ןיא
 .שי - העגה תפמ
 ,יטנוולר אל - םיחולשמ |

 לוחכ
 ראש .הט1[ותט .86

 ףוחב ,םיה לומ ,םי תוריפו םיגד תוחורא
 ,ךורב-לת
 ,אלמ טירפת רתאב
 .שי - העגה תפמ
 .ןייוצמ אל - םיחולשמ

 רד)סכלא הפק
 וא 0810-8416 א 1

 .ביבא-לת ןופצב ,תיתוכיא הדעסמו הפק תיב
 .הנשמ הלעמל רבכ ןכדוע אל רתאהש לבח

 .אלמ טירפת רתאב |
 .ןיא - העגה תפמ
 .דבלב ןופלטה ךרד - םיחולשמ

 הרבחהלא
 וצו 20-01 .טסוהה 4111: 0זג/

 םילשורי תורדשב ,תיתוכיא תיתפרצ הדעסמ
 .ופיב
 .אלמ טירפת רתאב
 .ןיא - העגה תפמ |

 .ןייוצמ אל - םיחולשמ

 וטנורפ |
 וא .קספוט 11

 .ביבא-לת עצמאב ,תיתימא תיקלטיא הדעסמ |
 .אלמ טירפת רתאב
 .ןיא - העגה תפמ
 .ןייוצמ אל - םיחולשמ
 סוטול
 וארא חו ותנסה .60 11/10

 לכואה יבבוחל ,הקיתוה תיטנתואה הדעסמה
 .ביבא-לתב יניסה
 .אלמ טירפת רתאב
 .ןיא - העגה תפמ
 ףדל רושיקה ,רתאה תניחב תעב - םיחולשמ
 = .ליעפ היה אל הז



 א\ה5ה ₪
 ערארא חו 38 קט 60 הר

 תרדס םש לע יורק וניא הז יביבא-לת באפ
 תובית ישאר הווהמ אלא ,החילצמה היזיוולטה
 רמוא הזו ,א1סז6 160801 561/66 1166 לש

 .לכה
 .יקלח טירפת רתאב
 ,שי - העגה תפמ
 ,ןייוצמ אל - םיחולשמ

 :עדיח יפד
 םיטננטא

 עעו.1ח16תכה 6 .סס 11 .:80/ח80
 11% .1וחו

 ,חותיפ הילצרהב תויקסע תוחורא

 וצאפ ליא
 שוא .11-0ה270.60.1]

 ןוקריה בוחרב ,תראופמ תיקלטיא הדעסמ
 .א"תב

 תלייטב וחר לצא
 ע/עו/.1ח16ךכגה 6 .סס 11 .:300/)80/ 3
 הרס א 311 והר

 .םי-תב לש תלייטב הדעסמו הפק
 זרא לש הפאמה תיב
 וא .1תו6תכה שס .ס0 .80/01:.11 30
 131 .ח1הר

 .המלסב םיבוט תוחיר
 הפ'ג הלר הל

 וא .1ח16 כג שס 60 .80/0130:.11 10/18
 61--] .הוחר

 ןה הנבמב ,ופיב תמקוממה ,תיתפרצ הדעסמ

 .הנש 0

 !!תונהל !!תונקל !תוארל

()()),)5 65 
 ...ב םכל םיניתממ םישלוו

 ה לח%
1 
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 ןקע סוס
 ו .ה-וה.60 11/6513 %0%/401< 2

 /ה6א .תזחו]

 .ןיקנישב הפק תיב
 ראבומס
 שו .ג1-ות .סס .631307301/83010%/]1
 גז/וחש6א .]רזחר]

 ,לזב םחתמב הגועו הפק

 וז הפק
 וא .גז1-
 וח 60 .1[/ז631ה01-3ת1/20/1006א .[1זתה]

 .יבכמה הדוהיב הפק תיב

 ףואו
 1: עא חוט כה שש .טס 11 .:80/3011
 11/3 1 רהב

 .ופיב תועודיהמ ,םי תוריפו םיגד תדעסמ

 הזו'צירפק
 שוא .הפחוסהט1 60 .11/00/0/0
 5% /תסוחרש הזוהר

 .ביבא לתב תיטנתוא תיקלטיא הדעסמ

 - - םילשוריב תודעסה

 םושלש לוחת
 ווא צע .גבס1-51111800ב .שס .316:/11 111

 הדעסמ ,הפק תיב לש ,ןיינעמ ימלשורי בוליש
 .םירפס תונחו
 .אלמ טירפת רתאב
 .ןיא - העגה תפמ
 .ןייוצמ אל - םיחולשמ

 הנטקה םילשעורי
 ואש .80-סט[.טסחו/(וטהס/

 תיבב ,תדחוימ הריוואב ,תילרוטספ הדעסמ
 בוחרדמהמ םידעצ רפסמ - וכיט הנא
 ,ימלשוריה
 .אלמ טירפת רתאב
 .שי - העגה תפמ
 .ןייוצמ אל - םיחולשמ

 ןיסע עשימייה
 ואו .₪0-סט1 טסו 11611186

 םע רתא הגיצמ םילשורימ תידוהיה הדעסמה
 .תדחוימ הריפסומטא
 .אלמ טירפת רתאב
 .ןיא - העגה תפמ
 .ןייוצמ אל - םיחולשמ

 ןומיר הפק
 וע צעוש 8 הז1.60.1[/זותוסה/

 .םילשוריב ,תירשב הדעסמו הפק תיב
 .טירפת ןיא
 .שי - העגה תפמ
 .ןייוצמ אל - םיחולשמ

 ופורפא
 אש ג-וה 00 .6810073/[1ה1/30ז0ק0

 דעו הירבטמ ,ץראה יבחר לכב תודעסמ תשר

 .תליא
 .אלמ טירפת רתאב
 ,(ץראב םיפינסה טורפ) שי - העגה תפמ
 .ןייוצמ אל - םיחולשמ
 הציפ 0ונימוד
 ו .הז1-וח .60 11/6518 הת1/00ר1

 וס05/וח6א .[הזהר]

 טרפמ .הציפ סונימוד לש ימשר יתלבה רתאה
 .זכרמה רוזיאב םיפינס רפסמ תודוא
 .טירפת ןיא
 ןיא - העגה תפמ
 .דבלב ןופלטה ךרד - םיחולשמ

 ןיקפ יסוי
 עור .1ח16ךכג 86 60.11 .:0]800/0180/ 6
 אות זהו

 ,ביבא-לתב ,תורשכ תויניס תודעסמ תשר
 .דודשאו םילשורי
 .טירפת ןיא
 .שי - העגה תפמ
 .דבלב ןופלטה ךרד - םיחולשמ

 םיפא)

 ו

 ינמית לכוא תשר
 .אלמ טירפת רתאב
 .ןיא - העגה תפמ
 .דבלב ןופלטה ךרד - םיחולשמ

 :עדימ יפד

 סודננ
 וט .גח-וח .60.1[/ז631ה0זה1/הה

 /וחטשא .זזו]

 .יטנקיפ יזגוטרופ חבטמ

 הפפ לד הסאק
 שו .₪010.60.11/קו778-6488-0161ק6ק68/

 םיניבמש םישנאל" ,תיצרא תוירציפ תשר
 .רתאה ירבדכ "הציפ

 טנרטניאה ךרד םיחונשה

 !461/\וא ₪ ץ
 שו טוגו 3ץע.00.1]

 טייס תרבח לש תומזי טקייורפ וניה הז רתא
 אשונ תא חקולה דיחיה אוה יכ המדנ ,טקפא
 אולמב ,טנרטניאה ךרד תורישי םיחולשמה
 .היוארה תוניצרה
 רחבממ תורישי ,ןוזמ תנמזה רשפאמ רתאה
 רתאה .זכרמהו ביבא-לת רוזיאב תודעסמ
 תודעסמ םישולשכ לש ןהיטירפת תא ליכמ
 תוחוקלל רשפאמו ןוזמ תותשר יפינסו
 .ולא םיטירפתמ הרישי הריחב "םיבער"ה
 .םיחילש תועצמאב חוקלה לא עיגי ןוזמה
 ךרד תויוחילש תועצבמש תודעסמה ןיב
 ר"ד ,ןימסיה ןג ,הרידניא :א61אשְצ
 ,והימריב תידוהה ,זוורבה ,רב יברד ,הקושקש
 ,קרוי-וינ קרוי-וינ ,ונומיקי ,גני ןי ,ירודנט
 .דועו ,ףועיילפ ,יוובאס ,הליגרנ

 !תתבושמ הזעסמ םישפהמ
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 שש. 67606ת. 60. 1]
 תודעסמ 500-כ לש גוויסו טוריפ ללוכה ,בשחוממה ךירדמה .וימוג תודעסמה ךירדמ םכל הכחמ טנרטניאב ןדע ימ רתאב

 .יפרגואיגה םוקימה יפלו ('וכו יניס ,יקלטיא ,יתפרצ) חבטמה גוס יפל הדעסמ שפחל םכל רשפאמ ,צראה יבחרב

 י'יאוביר דב ומוא ב
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 עבטה לט הינפמשטשה
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 רשפאמה ,סיסנטסקא לש שדח רטליפ לש ומד
 .פושוטופ תנכותב ,םיירוטקו םילכב הדובע

 \וּה6דו6א6ז
 ספ תמא ןמזב הגיצמה הנכותל המגדה תסריג

 .תינקירמאה הסרובהמ רשוייה ,(דּוטא6ו) םינותנ

 שסושעסו 02 לש ומד
 1[50ש בוש
 ה6%וסה =!65 2
 .בשחמב םיצבק לוהינל יטנגלא ןורתפ
 60 (!ה3₪ 0
 .בשחמב הנכות וא ץבוק לכל הריהמ השיג
2 "20010 50366 
 ןוסחא תיידמ ןוכדעל הריהמהו החוטבה ךרדה
 .5"1+ טמרופל
 !.בוה סודו ההווי 1
 .תשרב הלקו הטושפ הטילש תרשפאמה הנכות
2 5065 0+ 507008 
 .םיקחורמ םיבשנחמב הטילש תרשפאמה הנכות

 זחא 636 2
 .תשרב הדובעו לוהינכ םיאלמ החטבאו ןוחטב

 !!רשקל !!רתאל !ראתל
 6 50 .ססס
 ..ב םבל םיניחממ םישלונ

 הלח%א
 ו
, 

/ 1 % 

 טנרטניא
536 

 סודרו! 5
 תרושקתה תנכותל האלמ הסריג
 .פייקסטנ לש

 ו - אּבטופהוסז ' |
40.8 ₪4 

 .פייקס
 \לש ירלופופה ןפדפדל האלמ הסרי . ּי

 ' טנ
 .ןוחזסויה61 =אן!סזיסז 5

 .טפוסורקימ לש תרושקתה תנכותל ףאלמ הסריג
7 

 םיקחשמ ומד
 בוא סה שסּהח6
 .תללותשמ םילפא םידמג לש תעשורמ היפונכ

 ועזה וו
 ועאב רפעל תוררופתמ תוריט ,גגוח סרהה
 .תינלטקה

 דסוווט 33106 |!
 .תפסונ האקתפרהל טפורק הראל תא וחק

 ...רוטילקתב דוע
 תדכולל ומד תסרג--(יטח(]וטז 6 גזוז 4
 תכרעמב תויוועגנתהה

 אלפומה ישיאה להנמל ומד תסרג--(טחפט]והחו
 ומד תסרג !חוכשל אל קר--1668 אטסטז
 ומד תסרג--5וגו\וטוא

 ומד תסרג-אגפ 0
 ומד תסרג- אבוטזה| (כזטטז

0 
 תונולח

 חס1ס06ּבְכוו6ס5 0
 רשפאמה ,סיסנטסקא לש שדח רטליפ לש ומד
 .פושוטופ תנכותב ,םיירוטקו םילכב הדובע

 טנרטניא
 !חזסויחס1 =אן!סויסווז 14
 .טפוסורקימ לש ןפדפדה לש האלמ הסריג
 6 6 סוהר וה163%0ז 5
 .פייקסטנ לש תרושקתה תנכותל האלמ הסרג
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 413 11101: ייונמל
 ,"רוטילקת + ןוילג" לולסמב
 רוטילקת הז ןוילגל ףרוצמ
 וא ₪9 ויששכע טנרטניא"

 \ םימושייה 8 א קופ ₪ לקתה

 טנרטניאל םיגאלפ
 םויסושפ6 ּבהחס 21ןכ
 .טנרטניאב פיז יצבק ךותב הצצה רשפאמ

 סטו+ כ
 .טנרטניאב ההובג המרב דממ-תלת

 סבה ?!ט-וה
 .טנרטניאב תוכיאב םילילצ עומשל

 טנרטניאל רזע תונכות
60 05 2 

 .תונולחב לולכה דזגטשח רזע תא הפילחמה הנכות

 61563 דסס5!0 1
 .תשרה רוביחב תויעב רתאל רשפאמ

 66 אקס

 הכירע תויורשפא עיצמה חוחמ| ךרוע לש ומד
 .תומיששרמ
 ₪18 0ס₪ 41

 .ווק-כ םיצבק תלבקו תחילש לש היצזיטמוטוא
 ווד וו. ₪א6!600%30 5
 הציר ץבוקל םֶלש רתא ךופהל תרשפַאמ ה ָסנכות

 .רחא םוקמל ותרבעהל ,

 ג סו

 םלדוג םוצמצל ] ןחטפ יצבק לש היצזימי
38 3 \ 
 .רתאב .םיצבקה בצמ רחא- -.בקעמל ילכ

 / קובה(
 .ןייוצמ הנומת יצבק ןייפצ

 פס םזוצס

 .טנרטניא וא 1.גא רושיקב תוגק שחצש תריציל ומד

 ו
 .רתאל תושיגה רפסמ תריפסל הנכות

 אהוב 60510
 .טנרטניאל הקיפרג תריציל הלועמ ילכ

 דפ!6ןנסו'1 זס

 .םימלש םירתאו םיצבק תגשהו שופיחל 'ועיבכע"

 טנרטניאב בוציע

20020 
 .םייעוצקמ םילכב תדייוצמה ,תיועפוח רויא תנכות

 !ויז גו וש
 טנרטניא אוצי תויורשפא םע תנייוצמ רויא תנכות

 .תובוט

 םיקחשמ ומד

 \/ּבו2סהס 0
 שעחרתמה ,ידממ-תלת היגטרטסאו הלועפ קחשמ
 .תיניערג האוש רחאל ,21-ה האמבכ

 5611|סז'5 ||!
 .יטיס-םיס לש תנוכתמב ,המלש היצזיליביצ ונב

 תוירחא לע ןהב שומישהו תונכותה תנקתה.הכימת ללוכ וניא "17 'סמ ויששכע טנרטניא" רוטילקת
 .דבנלכ שמתשמה

 ולע טנרטניאב םיאנועמקה תוריכמ

 1997 זאלו םיזוחא 500-כב
 רקס הכרע ,תימלועה גנאי טסנרא

 היינקה יסופדב קסועה ,ב"הראב דחוימ
 תוינק" ומשו ,טנרטניאה תרזעב
 היילע הלגמ רקסה ."1999 טנרטניאב
 םישמתשמה םינכרצה תומכב תיטמרד
 האוושהב ,1998 תנשב טנרטניאב
 םיאנועמקה ולחה ךכל הבוגתב .1997-ל
 תוריכמ ץורעכ טנרטניאל סחייתהל
 הרבחה דמעמ תא ססבמה ,בושחו חכומ
 .םהלש

 ,טנרטניאב םינכרצש ףשוח רקסה
 תורידתבו תומכב ושכר ,1998 תנשב
 רתוי .1997 תנש תמועל רתוי ההובג
 תרזעב ושכר ,(51%) םתיצחממ
 ךלהמב םימעפ שמח תוחפל טנרטניאה
 .הרבעש הנשב 17% קר תמועל 8
 ורמא (35%) םינכרצהמ שילשמ רתוי
 וא רלוד 300 לש ךסב םירצומ ושכרש
 ,הרבעש הנשב 26% תמועל ,רתוי

 בושח היינק ץורעל ךפה טנרטניאה"
 ,ינברהש ןורוד רמוא ,"םינכרצה רובע
 גנאי טסנראב 8611|-ה םוחת להנמ
 םיריכמ ב"הראב םיאנועמקה" .לארשי
 םינכרצה להק ברקב ולש תוירלופופב
 עיגהל רשפאמה שדחה יקווישה חוכבו
 תוריכמ לידגהלו םישדח תוחוק קלל
 תמקה ידי-לע רשאמ ,תוכומנ תויולעב

 -ל הלע טנטניאה ךרד רוכמל וחילצהש |  ונחנא .תויתרוסמ תופסונ הריכמ תודוקנ
 דע ןמז לש ןיינעב רבודמ יכ םיכירעמ
 המוד הצואת סופתי הז תוריכמ ץורעש
 הרכה .יחוויר ץורעכ ססבתיו ,לארשיב
 ליבות טנרטניאה לש יקווישה וחוכב
 עיקשהל םילארשיה םיאנועמקה תא
 ."הז ץורעב םתריכמ תלוכי סוסיבב

 לע הקומע העפשה טנרטניאל
 וריכה אל רשא ,םייתרוסמ םיאנועמק
 רשא םיאנועמקה זוחא .רבעב הז ץורעב
 טנרטניאה ךרד רוכמל וסינ יכ ועידוה
 76% .זוחא האמב לדג 1998 תנשב
 36% תמועל ,1998 תנשב םיאנועמק
 ו םיאנועמקה זוחא ,הרבעש הנשב

 .1997-ב 12% תמועל ,1998 -ב %
 ךס ,ליעל םיגצומה םינותנה תורמל

 טנרטניאה ךרד תוריכמה לש תוסנכהה

 הסנכהה ךסמ דחא זוחא לע קר דמע
 יפ-לע םלוא ,תורבחה לש תללוכה
 תוריכממ תוסנכהה ךס ,תוכרעה
 לכ ךסמ 9%-ל הלעי טנרטניאב
 .2001 תנש דע ,תוסנכהה

 םיירלופופכ ונמוס םירצומ רפסמ
 :טנרטניאב םירכמנה ולא ןיבמ רתויב
 ,הקיסומ ירוטילקת ,םידגב ,םירפס
 םירפסה ינכרצ זוחא .םיטרסו תונתמ
 39%-ל 1997 תנשב 20%-מ ומצע ליפכה

 שליש 0'6-ה ינכרצ זוחא .1998 תנשב

 ,21%-ל 6%-מ ומצע תא
 הלע תשרב תוינכרצה םישנה זוחא

 לע םויכ דמועו ,תיתועמשמ הרוצב

 םירבגה זוחאמ ךומנ הז רועיש .%

 לש םליג ,49% לע דמועש ,םינכרצה

 .40-מ רתוי אוה םינכרצה ךסמ %

 .30 ליגל תחתמ םה 11% קר
 טנרטניאב םישלוג םינכרצהמ %

 םירצומה יריחמ תא קודבל ידכ קר
 :תרחא ךרדב םתוא םישכור כ"חאו
 םישלוגהמ 38% .ןופלט וא סקפ ,תונח
 תועצמאב השיכרה תא םיעצבמ
 .טנרטניאה

 ואופ5 .תרוועקת ירוביחל תונויער - בורקב

 התנימ ,תנבל רומיל ,תרושקתה תרש
 דרשמה ל"כנמ תושארב ,םיזרכמ תדעו
 לש םצמוצמ רפסמ ןתמל ,ןזור ינד רמ
 !.אוס5 תרושקת יליעפמל תונוישר
 | .ססב] א[ט!ווקסוהו וז טטווסה)

 םירדתה םוחתב ,טרס תבחר (50/106%
 כ"הס .ץרה-הגי'ג 28-ו 26 לש םיהובגה
 ירוביח ןתמל תונוישר העברא דע ונתניי
 ,(\ו'וז63%|6) ריוואב טרס יבחר

 השדח היגולונכט איה 1.א105-ה
 ,לגורקימ ירדתב שומיש השועה ,תיסחי
 םיביסה ירוביח תא ףילחהל הדעונש
 .עקרקב םיסורפה םייטפואה

 יתורש לבקל ןתינ וז היגולונכטב
 טרס בחר ואדיו ,תיווק בר הינופלט
 וצריש םיקסעל ,הובג בצקב טנרטניאו
 [.א[05 ירוביח לש תועמשמה .ךכב
 תוחישה לכש ,איה םיפינס המכ ןב קסעל

 וווקמה םלועל תברקתעפ הפעוריא
 םידעצ הפוריא התשע 1998 תנשב

 ךכ - ןווקמה םלועה ןוויכב םייתועמשמ
 ראורבפב םסרופש ,[[26 לש רקחמ עבוק
 ,טנרטניאה תשר הספתנ ,ןכ ינפל .9
 דעוימה רבדכ ,םיבר םיאפוריא יניעב
 ילעב םישנאלו םינעדמל ,םיאמדקאל
 הרבעש הנשה ףוסב .תינכט הייטנ
 ילכל ךפה טנרטניאהו הסיפתה התנתשה
 יקסע ילכלו ,םינכרצ לע עדימל בושח
 ,ליבומ

 10%-כ ,הרבעש הנשה יהלשב
 תרבוחמ התיה הפוריא ברעמ תייסולכואמ
 ונתשה הרידחה ירועיש יכ םא ,טנרטניאל

 ,טנרטניאל םירשוקמ 2%-כ קר ,הפוריא
 הרידחה יפקיה ,תוידרונה תוצראבש העש
 [6 תרבח .הייסולכואהמ שילשכ םה

 35%-כ ושמתשי 2002 תנשב יכ הפוצ
 רועיש) טנרטניאב םיאפוריא ברעמהמ

 רחסה תניחבמ .(ב"הראב יחכונה הרידחה
 םיאפוריאה הפוריא ברעמב - ינורטקלאה
 לש תנווקמ השיכרמ םיששוח ןיידע

 טנרטניאה ישמתשממ 11% קרו ,םירצומ
 תנווקמ השיכר ועציב םיאפוריאה
 .1998 לש םינורחאה םישדוחה תשולשב
 עיגה הרבעש הנשב ינורטקלאה רחסה
 דראילימ 5.6 לש ףקיהל הפוריא ברעמב

 איה הז םוכס תיברמ םלוא רלוד | םורדב ,לשמל ,ךכ .הנידמל הנידממ

 םיקסע ןיב רחסמ לש תויצקזנרטמ
 .( 3אוחש38-10- 38106%8)

 ועצבי 2002 תנשבש הפוצ [00- תרבח

 ברעמב טנרטניאה ישמתשממ 25%-כ

 רפסמ .תונווקמ תושיכר ,הפוריא
 יופצ טנרטניאל השיג ילעב םיאפוריאה
 תמועל ,2003 תנשב ןוילימ 43-ל עיגהל
 .םויכ הפוריאב תיב-יקשמ ןוילימ 5
 םתונימז ,[2313תוסח1זטז לש ח"וד ירבדל

 ויהי ,רתוי םילוז םיישיא םיבשחמ לש

 תושיגנב ברה לודיגל תירקיעה הביסה

 לודיגה ,יונמה ימד תדרוה .טנרטניאל

 ,ישפוחה טנרטניאה יתורש יקפס קושב
 .םה ףא ומרתי ,ןווקמה ןכותה רופישו

 הנעצבתת םיפינסה ןיב תוינופלטה
 אלל ,תימינפ תשרב ,יטוחלאה רוביחב
 ,הנומ תומיעפ לכ

 לטרונ תרכח ףותישב ,םוקלס תרבח
 היהת איהש הנושאר הזירכה ,סקרווטנ
 ,התמועל .הזכ ןוישר םישקבמה ןיב
 איהש העידוה רנטרפ -'גנרוא תרבח
 אלו ,תירלולס הינופלטב זכרתת
 איה הז בלשב ןכלו ,ם/א1ג ירוביחב
 תרבח .זרכמל תשגל התנווכב ןיא
 העידוה ,ץאא י"ע תגצוימה ,'גדירב-וינ
 םע ,זרכמל תשגל התנווכ לע איה םג
 .'גדירב-וינ לש טרס יבחר תונורתפ

 רקיעב שמשת 1.א108-ה תייגולונכט
 ןיב רוביחל תולודג תורבחו םיקסע
 םגו ,ואדיו יתורישל ,םיבשחמה
 םיריחמב ,טרס יבחר טנרטניא יתורישל
 .תורבחו םיקסעל םימיאתמש

 םרטש ,1.א105 ירוביח לש ריחמה
 םאה הלאשב עירכמ םרוג הווהי ,עבקנ
 םירוביח לש םיילאיצנטופה תוחוקלה
 לש ן"לנה ירוביח תא ובזעי ,הז גוסמ
 תבוטל ,(תנרפס ייליר-םיירפ) קזב
 ,1.א/108-ה לש םייטוחלאה םירוביחה
 םינייוול ירוביחל וניתמי ילוא וא
 ירוביח ןתמל וא ,285-ה תטישב

 .םילבכה י"ע טנרטניא
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 יללכ קנב
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 רשפאמה ,יביטקארטניא טנרטניא רתא ויתוחוקלל גיצמ יללכ קנב
 הגצה ללוכ עדימה .ןיילנוא יאקנב עדימ לש בחר ןווגמ לבקל
 ףוצר ןפואב םהב םילחה םייונישהו ח"טמב רחסמה ירעש לש
 םינותנ ןכו ,תמא ןמזבו | קה .

 גיצמ דוע .ע"ינל הסרובהמ
 ,"קניללכ" תורש תא רתאה
 קנבה חוקל לוכי ותועצמאב
 בצמ לע ישיא עדימ לבקל
 תוריינ קית לעו ,ולש ןובשחה
 ךות תאז לכ - ולש ךרעה
 עדימה תחטבה לע הדפקה
 ,חוקלה לש ונובשח תוידוסו
 עדימ רתאה ליכמ ןכ ומכ

 קוש לע ישומיש יטסיטטס |
 ח"טמ ,ךרע תוריינ ןיב תואוושה ללוכה ,םלועבו ץראב ןוהה
 .תופוקת יפ לע ,האוושה ידדמו

 ימלועה קנבה ןוגרא
 ע/צ/צ/.צצסז!0פסה סט
 ךילהת והמ וא ,ימלועה ףסכה רגאמ להונמ דציכ תעדל םינרקוסמ
 לש ןתלכלכ לע העפשה תורב תויפסכ תועקשה לע הטלחהה
 קפסי ,ימלועה קנבה ןוגרא לש ,הז רתא ,ןכבו ?תומלש תונידמ

 ןוגראה .תובושת םכל
 הלעמל רבכ לעופ
 ןוכנו הנש םישימחמ
 הנידמ לכ טעמכ ,םויהל
 .וב הרבח םלועב
 לש םירתאל המודב
 רתא ,םיירחסמ םיקנב

 קפסל אב רתאה .תונרמשב תלבותמה תויעוצקמב ןייפואמ הז
 סקדניאמ ליחתהל ץלמומ םכיניבש םינעוצקמל .עשעשל אל ,עדימ
 (בגא ,םייעוצקמ םיילכלכ םיחנומ סומעה) רתאה לש םיאשונה
 ןוגראב םילעופה םינושה םיפוגה תודוא רתי טורפל רובעל םשמו
 ץלמומ אדירג םיניינעתמלו םינבבוחל .ןמצע תויוליעפה תודואו
 ,\ססטו 6 ל/סז!6 83ח% (נזסטק יורקה קרפל תישאר סנכהל
 ,תוירקיעה ויתויוליעפ ןהמו ףוגה והמ דומלל םשו

 |[ וה ו

 זו אפה(ם 44 חט =

 6-6 חו 0ז66 5
 עשעע.660 חו חו ז66/ט005 60
 הסרובב תוינמ ירעש לע עדימל תישפוח השיג קפסמ הז רתא
 תליחתב הרעש תא ללוכ הינמ לכ רובע עדימה .תיאקירמאה
 בושיח םע דחי ,יוושכעה הרעשו עובש ינפל הרעש ,1999 ראוני
 סיסב .הנשה תליחתמו ןורחאה עובשב האשנ איהש האושתה
 יפל :םכנוצרכ ,םינפוא רפסמב הגוצתל ןתינ רתאה לש םינותנה

| 

 ,יעובשה האושתה רועיש יפל ,תוינמה תומש לש 86 -ה רדס
 .יתנשה האושתה רועיש יפל וא

 טלחומה בורל דוגינבש ,איה רתאה ונינפב הלעהש תחא ההימת

 םיפוגה תודוא עקר קפסמ וניא אוה ,םיליבקמה םירתאה לש

 ידי לע החתופ תכרעמהש הדבועל טרפ .וירוחאמ םידמוע
 םוקמ .ףסונ עדימ םוש ונל ןיא ,\/!ט]ווחוט6וה 5%16ח8 (נסטק
 .הבושת ונל ןיא ?הגאדל

 |וו|וו'ש
 !חז6זח6ז (/\סהו!סז
 צ/\צ.וח!6וה61-הוסה!!סו.6סוהו
 -הבחרה רתיבו .הז רתא לש וטומה הז - ןיילנוא םייקוויש םיפיט
 דציכ - םייקוויש םיפיטו עדימ תורבחל קפסמ 1חו6וה61 10107
 ,םסקמל דציכו הרבחה לש קווישה ביצקת תא הנובתב עיקשהל
 .הרבחה לש חוורה תא ,ךכ תובקעב

 םודיקל דעונש רתא ,םצעב ,והז
 םתוא םירנימסה לש תוריכמה ו
 םע דחי םלוא ,הרבחה תכרוע קא

 תא רפשל דציכ) םייטנוולר םירמאמ רחבמ ןאכ ואצמת תאז
 רישיה רווידהו םוסרפה תא בלשל דציכ ,םכלש אבה גולטקה
 םשרהל ולכות ןכ-ומכ .(רתוי תובוט תואצות תלבקל הרבחב
 םייקוויש םיפיט ,ינורטקלאה ראודב ,ולבקת הכרד הצופת תמישרל
 תמישר לש דעיה להק םתא םאה םשרתהל תנמ לע .םניח ,םיבר
 .םייונמל רבעב וחלשנש םיפיטה ןויכראב וציצה ,וז הצופת

 055|6ו/ו6085 0
 צ/צ/וץ.055/16052000.60!6חו
 ,לודג תועדומ חולכ דקפתמ ,םאסוו6 לש רצויה תיבמ ,הז רתא
 שמתשמל עיצמ אוה .תוירוגטק-יתתו תוירוגטק לש בחר ןווגמב
 תונשל ,ךורעל תורשפא ללוכ ,ותעדומ תא םניח גיצהל יטרפה
 ןיבמ רוחבל לוכי תועדומב תופצל ןיינועמש ימ .התוא לטבל וא
 ,הנכותו הרמוח ירצומ ךרד ,בכרו ן"לדנב לחה ,תוברה תוירוגטקה

 םיפסואב הלכו
 .דמחמ תויחבו
 עונמ תועצמאב
 ןתינ שופיח
 תתב רוחבל
 הירוגטקה
 ,המיאתמה
 רוזאב
 יפרגואיגה
 ,יטנוולרה
 תורשפאבו
 תועדומ ןנסל
 תופצלו תונשי
 .תושדחב קר
 ,ףסונב

 יב נז
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 םישפחמ םתא םא :תופסונ תויקוויש תויוליעפ רתאב תועצבתמ

 רצומ רתואישכל .רתאל תאז ורידגה ,יפיצפס דאמ ,םייוסמ רצומ

 תולהנתמ ,ןכ ומכ .ינורטקלאה ראודב ךכ לע העדוה ולבקת ,הז
 .םינוש םירצומ לש ,תויבמופ תוריכמ רתאב

 שח [וח6 6
 ץ/צ/וץ.ס!6.60|50.!|
 הריכמב ףתתשהל םכל עיצמ ,(כח 1.וח6 5416 יבמופה זרכמה רתא
 .םיקוושמהו םינרציה יבוטמ ,הקינורטקלאו למשח ירצומ לש תיבמופ
 שמתשמ םש ולבקת וב ,המשרה ךילה רובעל םכילע תישאר

 .תישיא המסיסו
 ולכות ןכמ רחאל
 תריזל סנכהל
 ,תיבמופה הריכמה
 תועצהה תא תוארל
 םישמתשמה לש
 ,תמא ןמזב םירחאה
 תא ףיסוהל - ןבומכו
 .םכלש העצהה

 ,םירצומה ןווגמ
 םהיריחמ
 יאנת ,םייתלחתהה
 יקוחו תופתתשהה
 םלוכ - קחשמה
 רתאב םיטרופמ

 .םכלזמ וסנ ,םייוסמ רצומ שוכרל םיניינועמ םתא םא .טורטורפב
 .בוט ליד וגישתו ןכתיי

 הקינורטקלאוו 'לטועה ירצומ לופו םיעממ תדיכמ |[
 לנעב םיקהפיבהו שינרציה יבש

 זרנוה .דוחזמה או 011707 עו

 .'גמופה. םבזיבכ חוריפעי רצומה + ילנקאמ

 4 | 105% 2 יב 1 211 0

 ., שופ
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 יש
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 [5ז06| [-|סצעסז5
 צ/צ/וש.(!סצעסז5.60.!|
 םיחרפ אל - טנרטניאה ךרד חולשל ןתינ םיחרפ םג - ןכ
 תונח איה 19796] [!סואסזא .יתימא םיחרפ רז אלא ,םיילאוטריו
 יבשות אוה ,המדנ ךכ ,דעיה להק .םיחרפ ירז תנמזהל תנווקמ
 םלוא ,םיחרפ רזב ץראב םהיריקי תא עיתפהל םיניינועמה ,ל"וח
 הרוצב יונב רתאה .שומיש וב ושעת םתא םגש העינמ לכ ןיא
 תחטבא ןונגנמ ךרד תעצבתמו ,הטושפו הלק הינקה .ןיעל המיענ
 .עדימ

 ו
 ןעועמ תושר
 צעצ/.חוו5חסח .60.!|
 יבחרב רעונו םידלי ירפכו בהזה ליגל םירוגמה תשר - ןעשמ
 גיצמ רתאה .תשרב שדח רתא תכנוח - 1931-ב הדסונש ,ץראה
 ךרד ,הרבחה ליפורפמ לחה ,ןעשמל םירושקה םיטביהה לכ תא
 .תשרל בושמ תרזחה תורשפאב הלכו ץראה יבחרב ןעשמ יפינס

 םיקסע
 לבקל םיניינועמה
 תשר תודוא עדימ
 אוצמל ולכוי ,"ןעשמ"
 יפרגו ילולימ עדימ
 דחא לכ לע טרופמ
 ירפכו תובאה יתבמ
 .תשרה לש םידליה
 םשרתהל ןתינ

 עדימ לבקלו תילאוזיו ---
 תיב לש ומוקימ לע ₪ יייירי

 רפכ וא תובאה
 וב ההושה היסולכואה ,וילא םיעיגמה סובוטואה יווק ,םידליה
 .םירחא םיטרפו

 = \5ו4 2 ₪ 60 הוק 8זְד וושת

 ו 410% 1 2 14% כ 5%

 ₪|(18+48 ₪ ץ כט(

 תכתלמה רעש
 צש/צ/צץ.חו6!ס[.60.ו|
 (קסו181) רעש רתא תמקהל ןושאר ילארשי ןויסנ אוה הז רתא
 השענה לע עדימ וכותב זכרמ רתאה .םייוסמ הישעת ףנעל דחוימ
 תושדח ןאכ ואצמת ךכ .וב םיקסועה לעו ,לארשיב תכתמה ףנעב
 ,ןויד תוצובק ,ףנעב 6 לש גווסמ ךירדמ ,תויטנוולר

 םירמאמ
 חול ,םייעוצקמ
 .דועו תועדומ
 רעש" רתא
 הווהמ "תכתמה
 תיקוויש הידמ םג
 תורבחל השדח
 דויצ תוקפסמה
 ףנעל םיתורישו
 תכתמה

 .םולשת אלל ,תושדחו תועידי רתאב ב םסרפל וללה תורבחל עיצמ
 ךותב ,ףנעב תוקסועה תורבחל תיב רתא תיינב רתאה עיצמ דוע
 ףושחל הלא תורבחל רשפאל תנמ לע ,םאה רתא לש תרגסמה
 .דקוממ להק ינפב "ןתלוכרמ" תא

 םוחסזץ זהסטףח'5
 צצו .םוחסז'/1חסט 5.60
 -םייקסע ןיינע ימוחת רפסמב תושדח קפסמ וחג 1 וסטפחוא רתא
 רתאה .דועו ,םיבשחמ תוכרעמ ,עדימ לוהינ ,ינורטקלא רחסמ
 הרמוחה תורבחב שחרתמה 0 חוודמו ,ימוי סיסב לע ןכדעתמ
 " ה "'ף תוליבומה הנכותהו
 2 א ו 2 | | םיחותיפ לעו ,םלועב
 + 8 םוחתב םייוושכע
 ,6-(יסחוחושוט6-ב םירושקה םירקס רתאה איבמ ,ןכ-ומכ ,טנרטניאה
 .םלועב םיליבומ םייקוויש םירתא לש םיגורד גיצמו
 ,ומוחתב םיליבומה םירתאה ןיב וניא ₪וחגזְע דדוסטפהוג םא םג
 .ךרע לעב יקוויש עדימ ונממ תולדל ןתינ טלחהב

0 



 תשרב תוחוסרפ לש הריכהו הינק
 .תללוכ היארב ,תשרב תומוסרפ לש הינקו הריכמב םירושקה םיאשונ רפסמ גיצא וז הבתכב
 רתאב םוסרפ יחטש רוכמל ליחתהל סיניינועמ וא ,םירתאב םוסרפ םישכור םתא םא ןיב ,ןכל

 .םירכומכ וא םינוקכ ,םכרובע תיטנוולרה תוארה תדוקנמ םירבדל וסחייתה ,םכלש
 םהילא .תויוסחו ,רנאב גוסמ תועדומ םה םירתאב םוסרפה יחטשל רתויב םיצופנה םישומישה

 וז הבתכב עדימה סחייתמ

 םוסרפה רוחמת
 םילדומה ינש יפ לע רחמותמ תשרב םוסרפ

 ;םיאבה
 "תוקלקה"ה רפסמ - ]וא 1וסטשה - 1
 .העדומ לע
 ריחמ - סאו קסז 1 וספר א1006| - (";א[

 לש תופישח ףלא יפ לע עבקנ םוסרפה
 ,העדומה

 הקלקה יפ לע אוה םולשתה ,61 לדומב
 ריחמ .הקלקהל טנס 30 ,אמגודל - העדומ לע
 הפישח ריחממ תיתועמשמ הובג הקלקהה

 רחאמ ,6/א1 לדומב

 יכ ןובשחב

 ,הקלקה
 תפשחנ
 העדומה
 םימעפ

 ,ךכ .תובר
 םא ,אמגודל

 הקלקהה רועיש %
 (6ך₪) עצוממה יא

 ירה ,זוחא 0.5-כ לע

 .הילע
 (6778) הקלקהה רועיש
 תונעה/ תוליעיל דדמ אוה

 הז דדמ .רנאב תועדומל
 תוקלקהה ךסכ בשוחמ
 ךס יקלח ,העדומ לע

 רשא ,מי"עב דניווהבונ תרבח לייכנמ אוה בתוכה

 .טנרטניאב ימואלניב קווישב החמתמ

 | חקול הז לדומו

 | לכ רובע

 | םויה דמוע ב"הראב

 | תופישח 200 תושורדש
 | הקלקה לכל העדומה לש
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 .הפשחנ איהש םימעפה
 יפ לע םוסרפה ריחמ עבקנ 6%! לדומב
 קא אמגודל .העדומה לש תופישח ףלא
 1,000 לכל ריחמה יכ ושורפ רלוד 20 לש
 םאתהב .רלוד 20 אוה ,העדומה לש תופישח
 .טנס 2 אוה תדדוב הפישחל ריחמה ,ךכל
 םוסרפ רוחמתל רתויב חיכשה אוה הז לדומ
 .תשרב

 םיעיפשמ ,וללה םילדומה ינשל ףסונב
 ,םיפסונ םינתשמ םג םוסרפה יריחמ לע
 :ןוגכ
 ,תיללכ - רתאב תרקבמה היסולכואה *
 להקש לככ הלעי הפישח/הקלקהל ריחמה
 ,רתוי דקוממו חלופמ רתאה הנופ וילא דעיה
 דומעב רנאב תבצה - רתאב םוסרפה םוקימ *
 .רתויב הרקיה היהת ,ישארה
 דומעה שארב םוסרפ - ףדב םוסרפה םוקימ *
 ,דומעה תיתחתב םוסרפמ רתוי רקי
 ,רתוי לודג רנאבהש לככ - רנאבה לדוג *
 .וריחמ הלוע ךכ

 שופיח יעונמבו םיסקדניאב םוסרפ
 לש רתויב בחר להקל םינופ הלא םירתא

 וב םוסרפה חוליפ תויורשפא ןכלו םירקבמ
 :תויסיסב תויורשפא רפסמ ןלהל .תונווגמ
 דעונ רשא םוסרפ - ישארה דומעב םוסרפ *
 םוסרפ והז .רתויב בחר דעי להקל עיגהל
 יפ לע בורל רחמותמ אוהו רחאמ ,דאמ רקי
 דומעב םסרפל םתרחבו הדימב .6א]
 ףסכב ןייפמקה תא ליבגהל ץלמומ ,ישארה
 .ןמזב אל ,תופישחב וא
 הז םוסרפב - חתפמ תלימ יפ לע םוסרפ *
 ,שופיחה תואצות דומעב העדומה העיפומ
 העדומה .השכרנש חתפמה תלימ יפ לע
 שופיח תלימ תדלקומ רשאכ קר עיפות
 הלימה תא םתדלקה םא ,אמגודל .תמייוסמ

 תואצות ףדב עיפות ,שופיח תלימכ "דלוקוש"
 לש וא ,והשלכ ףיטח לש תמוסרפ שופיחה
 .דלוקוש רוצייל הרבח
 עיפומ הז םוסרפ - תוירוגטק יפ לע םוסרפ *
 .םייוסמ גוויס/הירוגטק לש דומעב

 עסמו רתאה תודוא עדימ תגצה
 םוסרפה

 עדימ םימסרפמל גיצהל לבוקמ רתא לכב
 ללוכ עדימה .רתאב העונתה תודוא יללכ
 ,םייפרגומד םינותנ ,ןמז יפ לע העונת ינותנ
 .ימונוקא-ויצוס עדימ ומכ םיפסונ םינותנו
 תופישח יפ לע גיצהל לבוקמ העונת ינותנ
 .רתאב םירוקיב וא/ו ,(םיפצנ םיפד וא)

 רשפאל לבוקמ ,הז עדימל ףסונב
 םוסרפה עסמ ךלהמ רחא בוקעל םימסרפמל
 ימוי ןוכדע) ףטוש עדימ םהל קפסלו ,םהלש
 בור .םהלש העדומל תונעהה לע (תוחפל

 ,וז תורשפא תועיצמ םוסרפה לוהינ תונכות
 םסרפמה תא לואשל םג יאדכ הז אשונב

 םאה - ונייהד ,הפישחה תדידמ תישענ דציכ
 םהב רשא) םיפד תדדומ םוסרפה תכרעמ
 .ומצע רנאבה לש םיעפומ וא ,(רנאבה לולכ
 העונת ינותנ לבקל םג ןתינ ל"וחב םירתאב
 תרוקיב תוריש ידי לע םיתמואמה ,רתאה לע
 .ךכב החמתמה ( /\טשוו)

 תושרדנ תויתשת
 שי ,רתאב תומוסרפה לש ליִעי לוהינל
 ,ןיפולחל וא םוסרפ לוהינל הנכותב שמתשהל
 שמתשמ םימסרפמ םכנה וב רתאה יכ אדוול

 תרשפאמ םוסרפ לוהינל הנכות .וזכ הנכותב
 םידומעב תונוש תומוסרפ לש חונו לק ץוביש
 רפסמ לש הדידמו חוקיפ ,רתאה לש םינושה

 ינמזו ,העדומ לכ לש 678-הו םיעפומה
 תומדקתמ תונכותב .תומוסרפה תגצה
 לש המאתה ןוגכ תונוכת תורשפאתמ

 םינונגנמ ,רקבמ לכ ליפורפל תומוסרפ
 תפלחה ןוגכ ,תועדומ לש תוליעיה תרבגהל
 העדומה לע קילקמ אל רקבמ רשאכ העדומ
 .ול הגצוה רשא הנושארה

 םירלוד תורשע ןיב ענ וז ןיעמ הנכות ריחמ
 תולוכיב יולת - םירלוד יפלא תורשעל
 .תונושה הנכותה

 4406816 ןה ךומנה םיריחמה חווטב תונכות
 םיריחמה חווטב הנכותל אמגוד .ג0ןטפטוטז וא
 .זסזטזהטוזץ איה הובגה

 !רוכמל ימל !תונקל יממ

 לע תורישי וא ,רוכמל/ תונקל ןתינ םוסרפ
 רשא ,"הידמ דרשמ" ידי לע וא ,רתאה ידי
 "הידמה דרשמ"ל .םירתא לש הצובק גציימ
 תמייק םכלש רתאבו הדימב תונפל ץלמומ
 אשונב קוסעל םכנוצרב ןיא ךא ,הרע העונת
 הידמה דרשמ ,יזא .תורישי םוסרפה תריכמ
 .םכלש רתאב תומוסרפה תא להניו רוכמי

 םכילע ,תורישי םוסרפ םירכומ םכנה םאב
 יפ לע ,םוסרפ לש רדוסמ ןוריחמ ןיכהל
 ,לבוקמ םויכ .(0קא1, 67) םתרחב וב לדומה
 םודיק םוחתב קסועה םוסרפב רקיעב
 ונייהד ,םילדומה ינש תא בלשל ,תוריכמה
 - תפסותבו ,שארמ יסיסב ףסכ םוכס שורדל
 .הינפה יפל הנתשמ ריחמ לבקל

 םלשל ופידעי םיבר םימסרפמ - בל ומיש
 .הינפה רובע םוקמב ,םלצא היינק יפ לע
 ,הידמה רכומב יולת וניא היינקה אשונו רחאמ
 ןיעמ םולשת תינכותל םיכסהל ץלמומ אל
 .םוסרפה חטש ילעב םכנהו הדימב ,וז
 :ןייפמקב תופצל ןתינ המל
 חווטב הענ לארשיב עצוממ 01 תולע *
 ,רלוד 20 דע 10 לש
 ,לארשיב 2% תוביבסב הענ 61% תונעה *
 .ב"הראב 0.5% תוביבסבו

 םוכיסל

 אוה תשרב תומוסרפ לש הריכמו הינק
 םכנהו הדימב .תויחמומו עדי שרוד רשא םוחת
 ,דודמל ,בוקעל ולכות יכ ואדו ,הידמ םישכור
 .ןותנ ןמז לכב ,ןייפמקב השענה לע ביגהלו
 ,םינותנה תונימאב םיקפקפמ םכנהו הדימב
 .םתונימא לע רושיא לבקל (שארמ) ושרד

 רוכמל ליחתהל םיניינועמ םכנהו הדימב
 םיכורע םכנה יכ ואדו ,םכלש רתאב תומוסרפ
 תויקווישו תויגולונכט תויתשת תניחבמ ךכל
 רשא ,"הידמ דרשמ"ל ורבחתה ,ןיפוליחל ,וא
 ,ךכב החמתמ
 :בתכל תונפהל ןתינ תורעהו ,תוראה
 חס בות[ ₪ חסצהואוחש שטה

 תורכמתמ םישנ םא 0
 ?טנרטניאל |

 תשרב תושלוגה םישנה לש ןרפסמ
 טנרטניאה" ארקנה ח"ודב .לדגו ךלוה
 טסילאנא ,סניג קנרפ הפוצ ,"יתימאה
 [חוטזחה(וסחג| 8(23) 126:-ב ריכב

 םישנה לש ןרפסמ יכ ((טזסז8וו0ה
 הרהמ דע הלעי ,תשרב תושמתשמה
 .םירבגה רפסמ לע
 םידמל ונחנא ,886:-ה לש רתאהמ
 התוחפ אל ןוכיס תמרב תואצמנ םישנש
 תורכמתהל עגונה לכב ,םירבגה לש וזמ
 רכמתמה ראות וישכע דע םא .תשרל
 ירה ,ןשייב "הרשע" ןבכ ,יסופיטה
 ופתתשה וב ,הינטירבב השענש רקחמש
 תונב םישנ יכ דמלמ ,םיקדבנ 5
 ןיב תויהל תויושע ,והשמו םישולש
 ולכות ךכ לע דוע .תשרל םירכמתמה
 :ב אורקל
 1 וכ://תשועפ טס .סס .טא/1/6מ 8115/
 6 11/הסו510 235466.50/)235000דו

 הכירצ יבגל רקחמ ,תאז תמועל
 םיאיצומ םירבג אקוודש הלעמ ,תשרב
 תשרב תוינק לע (!לופכ) רתוי
 תבותכ .םישנ רשאמ ,טנרטניאה
 :;רקחמה
 ערש .1ח(6ת6(ח8.001/60/\6-
 ח4,.5/8111016/0,1087/6% 0.
 וחה|

 קיתעה םלועב םישנ
 םישנב קסועה רתא אוה "המיטויד"
 .ןוכיתה םיה ןגאב ,קיתעה םלועב
 :ותבותכ
 אאא טאל 00/8
 1ט9/סה 00. ו]

 ומכ ,םינוש םיאשונב םירמאמ רתאב
 תישימחה האמב הנותאב תוינימ :;לשמל
 םינויעו ,הווח לש יותיפה ,הריפסה ינפל
 תאמ ,ןדעה ןג תשרפב םייטסינימפ
 .סיידנרב תטיסרבינואמ ןמלמיק ןבואר
 רודמ ,תונומת לש הירלג :רתאב דוע
 היפרגוילביב ,ך"נתב קסועה דחוימ
 .שופיח תורשפאו ,תבחרנ

 םיסרוקל תוינפה ןאכ שי ,ןכ ומכ
 ,הלכשהל תודסומב םינתינה םינוש

1 

 וו
 ,(*כ 13 יג ו דר 1

 םלועב םישנ יאשונב ,ב"הראב רקיעב
 םיינש ריכזנ םיסרוקה ןיב .קיתעה
 :המגודל

 "ינבלואב ינוסב קיתעה םלועב םישנ"
 ,הקיתעה תעב םייתרבחה םייחב רדגמ -
 ,רטסקייל תטיסרבינוא תועצמאב ןתינה
 :ותבותכ
 וא טאל 600/58
[ .11 169/10 

 תוררושמ םישנל תוימור תובוגת"
 תטיסרבינואב ןתינה סרוק - "תוינוי
 :ותבותכ .דנלירמ
 וו. אל 60/8
.68 108/88 

 םישנל תימלוע ןרק
 ףוג איה םישנל תימלועה ןרקה

 ףוגה .םישנ תויוכזב קסועה ,ימואלניב
 ,תוניירוא ומכ םינוש םיאשונב ךמות
 תואמצע ,החפשמב תומילאב לופיט
 םישנל הכימת תוצובקו ,םישנל תילכלכ
 ,ב"הראל ץוחמ
 :תבותכב םיפסונ םיטרפ
 ווא וע .1פס הס .סזש/ 81 וש

 אשונב תיחמתמו םיבשחמ תרושקת תשר
 ךוניח יכרצל טנרטניאב שומישה
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 יכ ונדחל םיחדוקה םירועיועבש רחאל

 כהו ,6סחוןכס5סז-ה תנכות תועצמאב

 תא ןסחאל ןתי) ותועצמאב רעא 6

 פב גיצהל ונטלחה ,םולשת אלל ,תשרה לע

 תא - זח6 ןכ|ס66-ב םירחב) םירתא השולש

 בוציעו תוגכתב ,תונוש תויונמוימ םישיחממה =

 ןיזאגמ ,ימצע יוטיבל ישיא רתא :םינווגמ םינכת םיאבומה םירתא

 םתובכרומ תמרב הזמ הז םינוש םירתאה .לגרודכ תצובקל רתאו ,ינוריע

 םלוכ ךא ,םהלש ןוכדיעה בצקבו ,םתרטמב ,תיתונכתהו תיבוציעה

 .םישלוג לש םיפוכת םירוקיבמ םינהנו ,1'ו6 7!גט6-ב םמוקמ תא ואצמ

 ןייל-ןוא הנומש תיירק
 ורע .1חשק| טס .00.11/20 8

 טנרטניא ןיזאגמ הווהמ אוה ,20.2,99-ב םקוה "ןייל-ןוא הנומש תיירק" רתא

 תועידי ,תושדח ינוכדע איבמ רתאה .הנומש תיירקב םייחה לע ,יטסירומוה

 וליפאו ,םייטילופ םירקיטס ,םירתא לע תוצלמה ,תובושתו תולאש ,תוימוקמ

 הלוחכ תרגסמ) בר ןחב בצועמ רתאה קשממ .תיטסירומוה "הלוחכ" הניפ

 .ןיזגאמה לש םינושה םיפדל םיקנילו ,(חפנ תשוחתל ,"תיתכתמ"

 "0-9: 4 8: שי[ הב לירדהה 9 שו יי

 4 (אשתא | .אתגש | ]| וא

 העירק וצ
 ' האפר תת

 " גצפ תוופה י/

 7 ץילמה ערב[

 7 גרפה ןאל וי" 12 2%
 . ג ג זז רח
 / יש ךנבנ , א" ו ו ו 4 וה | ₪ 5

 - שא צ ו -% =

----1-3-5165- -11 2 
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 ל"ז יאלוזא ירוא ן"סר רכזל החצנהה רתאל ₪ 4

4 2 

 קידר השש םיר לת ה יש תרגחד ג?

 ו תיכיב סּובונואה ץוגק'כ 4 עדיא רבד וב "ומ תימח ךוכ שח על ל

 ובו רצ חקלתה סובוכאה יגיצצמ דוא קרה דקוחת רוזב

 ₪. אקדח שש | 7 8

/ | = 3-2 
 ₪4 [\איאשו) .[| שרמ

 13 9=[|קז אאא 5 | ₪ ווא

 זו6 068!0 רתא תלהנמ הניה תבתוכה
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 ןייל-ןוא הפיח יבכה
 \\ וו .1[הטכ[ ה. 6

 .תשרב םיקורי רתויה םירתאה דחא ,קפס אלל ,אוה "ןייל-ןוא הפיח יבכמ"

 = תוקיטסיטטסו הצובקה תודוא עדימ ,המישרמ תונומת תיירלג רתאב

 ימיירפב שומיש השוע רתאה .םיפורשה םידהואל ןויד תצובק וליפאו ,םירקס

 0 דחאב רבסה איבנ ךכ לעו ,(םינוש םיקלח רפסמל ףדה תקולח)

 .םיאבה

- % < > 4 4 ₪ 

 ו א יו ו יי

 7 4 החדש .] 00 | ]

 ןייל- + הפי

/ 4 ₪] 

 ו וא טידאוא םוחא הד

 הע 97% .ץיא א תיוש שקו בוע-ע םש

 יש
 א 9 2-8: + דו"
 ו

 ואת לע חורשהו

 00 = בו | [48 0-28 א | עא | ה

 הלאינד לש םוקחה
 וארא .[תטק] 306.60 .1[/ 4

 .תונומתו םירישב ,ימצע יוטיבל אמגוד אוצמל רשפא הלאינד לש תיבה ףדב

 רתאב דחוימב םישרמש המ .תיטסילמינימ הקיפרג םע ,תיסחי טושפ רתא והז

 תומכל הכז אוה ,12.2.99-ב ,תשרה לע ותיילע םוימש ,הדבועה איה הז

 .םירוקיב לש דאמ תדבוכמ
 .- - = ה-42 007077 ב 0 ו -

 ₪8 ןא לפה ו [תאחאאשכ 6

 4 ש 3 3 .- ₪ 4 ₪ =₪ ₪
 4 ה5| הא 3990 040 לו )סו

 ו ו יי | יי יד |

 7 4 הא 199 .] |44
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 ₪4 7 7  ןַקששאשא 0שתפ 2 . . 36 - גש 4 2

 תזו=י| 1 ירא יוסממפ \א-1]]0]) 1 ששה ל !כפ ₪:

 המקהל תויורשפאה ןווגמ תא ,גלזמה הצק לע ,תוגיצמ וללה תואמגודה

 .םניחבו ,תוריהמב ,תולקב ,טנרטניאב ישיא תיב ףד לש

 ,1ווש ?!גט6-ב םירחבנ םירתא גיצהל ,םעפ ידמ ,ךישמנ םיאבה תונוילגב

 .ךרדל - המידק זא
 ,םכלש תיבה רתא תא םסרפל דציכ תונויער גיצמ אבה ןוילגב - םייתניבו

 תייעב לע רבגתהל דציכ ןחבנו ,וב םירקבמה תומכ תא ריבגהל הרטמב

 .טנרטניאב תירבעה

 ה לע עמשת אל ,ונתיאמ
 בוט תחא הלימ וליפא אפס לש

 ועיעמ ללומ) חידש 9.175 -\שמב א מ"מ ללוכ) חיש | 5.50 . / . ו . / :.

 דם דפ לובמ טס

 .הדובעה תא ונל תימלועה תונותיעה
 ₪ספו 5 60אקטעדוא6 >6 60 אתטעזוא6 6 ₪ ב 6 47 | א =
 ,לקה לקשמה תא םיבהוא ונא ,\/8188 5'00-ה לש םיעוציבל ףסוננ" = המצוע םכותב םיזרואה םידיינ םיבשחמ הברה אצמת אל" = אה (ןיזגמ יס .יפ) ונלש ןיזגמה ךרוע לש רתויב יתרקויה סרפה הכוז"

 המגוד הווהמ \/6158 5% -ה" .תדלקמה הנבמ סגו בוציעה ,קדה יבועה .הרידנ רופיצ ,אוה ,(8ז:58-ה .תינמז וב קרבו םיקלחה תופלחהו סיבוטה םיעוציבה ,הלועמה בוציעה ." ". 6158 | %-ה

 הלודג הגוצתו רידא בושחמ חוכ זוראל ןרצי לש ותלוכיל המיהדמ :הלעפה תכרעמ םע !חוו* קפחווטח" || 300 !([42 דבעמ = לש םידיינה תא תוכפוה 6158 | %-הו 8158 5% ימגד ןיב םיימינפה

 ".לקשמ תלקו תיביטקרטא תכרעמ ךותב .תמלשומ הרוצת םיווהמ א][-ו /וח00וא8 '98 = ילעב םייטרפו םייקסע םישמתשמ רובע רתויב הבוטה הריחבל ((

 וניא ,הכומנ הרוטרפמט לע רמוש \/6158 [ %-היי ."תוינעבות תושירד

 קסחזהם| = 6 ווק טד 6 = 0 / ז 0 ₪1 5 . 6 ב 0 ן 6 = ".סויזלצ תולעמ 34-ל לעמ םג האירק ינמיס הארמ אלו סמחתמ

 ."ךלש יתיבה בשחמה תא חצנלו תורחתהל הלוכיש המרב הידמיטלומ" טופיש יפ לע ונלש חצנמה ... "ונתוא םישרהל השק תצק"

 הלועמ בשחמ אוה )₪6 לש 658 [ %-ה :קפסב לטומ הו ןיא" = תורחתב יתנשה חצנמה 6: לש 08153 | א :יביטקייבוא 6 0 ₪ ק )ד ₪ ₪ 1: | = =

 רחבמה ןיבמ .רתויב הובגה הרומתה תא ךל ןתונ אוה .ךומנ ריחמב | םיביכרהש ןכיה ,ונייטצה 81/58 [/%-ה" .18/11₪8( 0% | יביטקא ךסמ םע עיגמ אוהו גייק 2.3 קר לקוש \/8158-ה"'

 ."בהז הילדמב הכוז" ."קושב יוצמה .ולשכנ םירחתמה לש םימודה | .ךלש ישיאה בשחמב 17"-ה ךסמ תא שייבת ותגוצתש 14.1י'

 / םה5 ה 5% 65126 \\/ 81001 גה סו ז
 גורדשל ןתינ 64/ם :ןורכיו חופו" קסחווטח' || 300 \!(רל 512% .דבצוה

 8//1.44:ןנוכ וא 24% :60-800 4.3 68 :קסיד 8(|258 דע

 2 חג 128%0 .ךסמ סיטרכ 1 ו ינועבצ ךסמ

 ץםה5ה אסד דחוה או| וח 0ח8 [וח6
 דע גורדשל ןתינ 8//32.:ןורכיז . וחוש!" (06ו0זסח" 266)/ו2 128% .דבעמ

 :ינועבצ ךסמ 1.448 :ןנוכ 24א :60-תו0א| 6.4 68 .קסיד 1288

 2\ופ /חהאו 128% ₪009ו6ז3!סז :ךסמ םיטרכ 8008600 דד 12 1

 םילוקמר 2 + 16005 516780 5000/95/6ז 000008006 :לוק סיטרכ + 160 510180 50008/85/6ז 00 ק8|וט|6 :לוק סי גרכ

 ד 09 \וזחוטח 0 2800 :הללוס 566005 :ימינפ םדומ 9 68ו| וותוטח 0% 3900 הללוט םילוקמר :

 ףסחס 6 4600810 800 6108 דסטסחק86 !(0ש56 .תדלקמ 0 ו 800 6106 דסטסק80 ((0סט56 :תדלקמ

 1000 תנשל טאתומ ואוח. 98 :הלעפה תכרעמ ,* 1% לקַשמ 2000 תנשל םאתומ אח - הלעפה תכועמ ג"ק 2 :לקַשמ

 מ"עמ ללוכ 51,338 ;מ"עמ ללוכ אל 51 ,999 :ריחמ מ"עמ ללוכ 53,890 ;מ"עמ ללוכ אל 53,325  ;ריחַמ
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 קר. :רכל6 | 0 ווצנבאמשו * 9 דר ץ

 הנ ת א 1-800-668-669 ריו
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 רדוהמ / ח3זא81|ה 0 כפ5ה66.60.ו|
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 ד ב / - /

 8 קת דרוש [ה16] [חגוטש [.טעס החש [טחווטחה :וזס זטקו9וסזטט זה שהו הז% גומש 6 ט|טזסה 15 ₪ 136% טז חוש טז

 0 76 םה6א ק6תטזהווסה ט[ א שטסמוקט!6ז5 והחש!טשש ןהש [הז6| 6<תוושהת |]] זס סח!ו טורו <

 ו-8 א קח ₪150 סווגו חוותה ןכזטשא50ו. 1%הזוטהה [לתנ קחאכטב%0 גו [שחזווהה ןכחארטבפטז ואו א1%1\ זי" וטס]ומ0]0 שי ₪: 4

 04-8671074 .לט ,1 רמלפ ועש :הפ'ח ((:-.5:5:731010 לט ,ןולוח ! יאנבה 'החר :זנומהו א'ת



 ונדועב תמאל םיאטוח ונא םא ₪
 ונתעדות חיטשל תחתמ םיאטאטמ |[
 קפס ?וו-ה'זד תושוחת ןתוא לכ תא | =
 םיקיקלח רפסמ איצוהל ירהש ,בר ₪ =

 ,דחוימב םיכבסותמ םיימוטא-תת ₪! =
 העיסנ אוה ונמלוע גהונ ויפל גהנמה * =

 יבג לע ,תורומהמ תפוצר םא םג ,תכשמתמ
 טלחהב ךא ,ילוא ףועמ רסח ,יראניל שיבכ
 ,לגעמכ ןמזה לש םייומיד םתוא .ןוחטב הרשמ
 תושיי וא םירשק ריתע טוח ,לילס ,הלריפס
 רתוי - הארנ ךכ - םימיאתמ ,תידממ-תלת
 .םוימויה ייחל תוחפו תונמאל

 םה ןמזה יעפוממ קלחש אוה ןוכנ םנמא
 - לשמל תונועה יפוליח - קהבומב םיירוזחמ
 ונידכ הז "ףרוח" ןיד ןיאש ריהנ ונלוכל ךא

 ךוניחל עדימה תכרעמ - "תינונס" תובידאב הבתכה
 .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב הארוהו

 וורו

 דסח עגרב וא המוסק םימודמד תעשב ,תעל תעה

 תטלתשמו ,הוקמה הרוק ,תילטסירק תוריהב לש

 ונחוא ."ונייה רבכ הזה טרסב"ש השוחתה ונילע

 םיחעפלו ,ןיינמו יתמ רכזהל םיס)מו ,עתפל זא םירצע)

 ונאו ,אבש תמועלכ ףלוח רבדהש דע ,םואתפ המ םג

 ןמזהש ,"וילאמ ןבומה" תא ונתעדב םירשאהו םירזוח

 ,דיתעב תרחא הדוק) לא ,רבעב תחא הדוקנמ םדקתה

 דחא רשי וק קר ,עודיכ ,רבוע תודוק) יתש ןיבו

 ןמזהו ,םינתשמ םירבד .םדוקה ףרוחה לש
 .תוירחאב אשונ

 םעפ-יא עדנ םא קפסו ,םויכ םיעדוי ונניא
 ,ןמזה תא םחרב רבועה ספות דציכ ,דיתעב
 עגרמ םיפלוחה םישדוחה תעשת תא
 םע ךא ,םלועה ריוואל ותאצ דעו ורצוויה
 הליחתמ ,הנושארה ותמישנב הכוז אוהש
 ,הכרדב וילע עיפשהל תישונאה ותביבס
 .התסיפת תא לבקל אוה םג דמלי הגרדהבו
 תוסיפת ,תונוש תויוברתבש ירקמ הז ןיא
 תרבועש הקד ,ברעמב רשאכ .תונוש ןמזה
 חרזמה תויוברתמ קלחב ,תדבואש הקד איה

 דחוימב) םייתעש אלא הניא תרבועש הקד \
 20 דועב תאצויה תבכרל עיגהל םיסנמשכ
 ,ןמזה תומיכ תוטיש םג ,אצוי לעופכ .(תוקד
 ,םאלסיאל ,תורצנל ,תודהיל .ןה תונוש
 הנש תוחול ,םזינויצופנוקלו ,םזיאודניהל
 לע תונעשה תמייק ןלוכ לצאש ףא ,םינוש |

 ,הקדה ,הינשה - םיילסרבינוא ןמז יביכרמ |

 הכאלמה הלטוה ,הלאל רשאב .הממיה ,העשה
 .ןועשה ,םיגוחמה-בר ונעדוימ לע

 תופיאש לש ןתעיקבל ךילוה ינרדומה ןדיעה
 תאבה - ןמזב תויצלופינמ תיישעל תוסומכ |

 ,"דיתעל הרזחב" .הווהה לא ,רבעה וא ,דיתעה
 ,"רקובב לומתא םוקל" ,"םיפוק 12"
 ,םוירווקאה יטילש ...ןבומכ ...ו ,"לסחמה"
 תצקמ קר םה ,"ןמזה תרהנמ"מ ינוטו גאד
 רשפא - עדוי ימו ,םישדחה תונויערה יגצייממ
 ךופהי ,םינשב תואמו תורשע וליא-יא דועבש
 .ונייח תואיצמל הז ינוידב עדמ ןוזח םג

 םינועדיה םה העידיל ןועטל םייושעש ימ
 דגנכ םיינלוקה רגתה-יארוק ,םהינימל
 ארקמה יאיבנב לחה .ונייח לש תואדוה-יא
 רודכ ,טוראטה יפלקב רובע ,יפלדמ לקרואהו
 הלכו ,דיה ףכבו הפקב האירקה ,חלודבה
 תגנעמה הרמויה ,םיפוקסורוהבו סומדרטסונב

 לש -- 2

-- 

 ב 4 . 2
 ד קה ..שש .םששדהאהלהל-80 <>. - . + ד" שש לול
= == ---- 

 ןמזה יעפומ

 שו .8טסק6פע 8.00 תו

 הצ
 תונורכזה לבא ,יביבח ,רבוע לכה

 חמשי הז רתא .םיראשנ םלועל

 הרקש המ לע עדימ סכל קפסל

 םינשה והשמו םייפלאב ,ןותנ סויב

 םלועל רבע ימ ,דלונ ימ - תונורחאה

 םיבושח םיעורא וליאו ,בוט ולוכש

 .ורידגתש םוי לכב ,ושחרתה

 ךא המוד תורש עיצמה ,ףסונ רתא

 :המשרה בייחמ

 וא .\א/ שח 60

 תוירחאב אשונ ןמזה
 עשו קס .סזט/יא סה
 8/הרר6א סך א .רהר]

 ידי לע ונל שגומה ,הז קתרמ רתא

 לש האלפומה טנרטניאה תכרעמ
 תירוביצה רודישה תשר

 הצצפל שדקומ ,תיאקירמאה

 השישה ירחאו ינפל ,תיניערגה

 הלחה הז סוימ .1945 טסוגואב

 ףוס דוע אל - השדח הריפס תמאב
 .ףוסה תליחת רבכ וז .הלחתהה

 םישדוחה תעשת

 וארא .[1ז8ז(9חו0ה60.10%חר

 היבא ,רומ ףזו'ג רציש םיסקמ רתא
 תעשת דובכל ,הָמָא לש ירטה
 ,המא התוא האשנ םהב םיחריה
 !יטסטנפ .הניד

 תויוברת

 א צא .כ13ה611ו/6 טסה
 תומוקמ ןווגממ ,םיקתרמ סימוליצ

 ךות ,ולוכ םלועה יבחרב ,תויוברתו

 םה הב תקייודמה העשה ןויצ
 הווש טלחהב ךא ,יטיא טעמ .וחקלנ
 .ןמזה תא

 הנש תוחול
 שווא .קהתוא .טסתו/-א[ומ6
 ה/6316ת0 3ז.8זה]

 לכ .אילפהל ליעי ךא ,רעוכמ רתא
 ,עובשה ,םויה לע תעדל ןתינש המ
 .ללכבו הנשה

 ןועשה

 שוא 8/8416 .60הו

 ואצמת שטווס לש שדחה רתאב

 רפכל (רנוילימה) ןעשה תסריג תא
 ךיא וא ,טנרטניא ןמז - ילאבולגה

 םינבצעמ םיבושיחב ךבתסהל אל

=" 

 \ |  .ןה תונוש ,ןמזה תוחיכ תוטיש םג ,אצוי
 ,תורצנל ,תודהיל

 ,םזי)ויצופנוקנו

 ,םינוש הנש תוחונ

 תחייק ןלוכ נצאש ףא

 החמיה ,העשה ,הקדה ,הינשה - םיילסרבי)וא ןמז יביכרח לע תונעשה

 הירמ םע טאיצל ןמז םיעבוקש ינפל
 לבא ,וירמב רבודמ השעמל ,בוט)
 .הניטנגראמ (רחא רופיס רבכ הז

 לומתא
 ועו ץעספ16ת14ץ 1380 .60הו

 היה שורגבשכ ,םימי ויה הלא ,חא
 "ןודרוג שאלפיי הררמיז הרפועו ,רוח

 תא םכסטמ הז רתא .העבג לכ לעמ

 סירושעה לש םידליה תוינכות

 +ץרא ידילי .בוש ילבל ורבעש
 תולבגומ יתלבה תויורשפאה

 ךויחב קפתסנ ונחנא .העמד וריטמי
 .הקתקתמ היגלטסונ לש

0 

 רבכ וז - היגלטסונ ופורפאו

 :םימדקתמל היגלטסונ

 וארא .[\ קוד ץ.שסחו

 םסינועדי
 ור ]יס החרס 306 .טסוהר/
 הוס גתה

 הנגרומ לש יזיפאטמה םסוירטנלפה

 סינויכראהמ דחא יאדול בורק אוה

 יִניינעל רתויב םיפיקמה סינווקמה

 ףא .תויעדמ אל תויזחתו האובכנ

 .עבוכה תא לוכאל ןווכתמ אל דחא

-. 
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 רבעה רבעל טבמ
 ה1וק://636הזט]ה חו[ .גט.1]/
 --\/ס סט ור/15107 181 1
 61/1 זר .[ר(זדו

 רתא - תשרה ךרד היפרגוירוטסה
 עדימו םילכ קפסמה ,ןייוצמ ירבע

 תא בותכל םישקבמל ,םיפיקמ
 ןיב םעפהו ,שדחמ הירוטסהה
 .הינשל תחא תילאוטריו תבותכ

 םוינלימ
 וא צע .טטזר/ 131 ₪ 200000 .טסוהה

 םירבד המכמ +וח - 2000 לכה

 דועכ בורל תרתונ ךא ,םיבר המע תפחוס
 .השמומ אלש החטבה

 תולבגומב הרכה ךותמש ,עדמה עיפומ דגנמ
 רישיהל ףידעמ ,דיתעב תוננובתהל תלוכיה
 םילכב שומיש תושעלו רבעה רבעל טבמ
 -םיימיכ םגו םייגולואיכרא ,םיירוטסה
 -רשפאש המ לכ וכותמ תולדל ידכ ,םיילקיסיפ
 .תוישעמ תונקסמלו ילאוטקלטניא ןיינעל
 תרהד רבעל תוחונינב ףיקשיש עדמה הז היהי
 קר ,םוינלימה ףוס לש הספילקופאה ישרפ
 טבמבו ,ןכמ רחאל הקד וצברמ םוקל ידכ
 ."םכל יתרמא" ריטפהל םנמונמ

 ושקתי וניניבמ םיטסילאנויצרה םג לבא
 העשב .עדמה םהל עיצמש המב קפתסהל
 ריצב זכרתמו תיתביס הענה שקבמ רמוחהש
 הלדח הניא תישונאה חורה ,הווה-רבעה
 הלוכיש ,תיתילכת הענה רחא הישופיחב
 ןיבל הווהה עגרה ןיב חתמנה וקב קר אצמהל
 - עדנש רחאל םג ירהש .הווקמה דיתעה
 עודמה תודוא לכה - עדנ אל םלועלו
 ידעלב תועמשמו םעט ךכל אהי אל ,ךיאהו
 .המלה

 רמגנ לכהש ירחא
 המל לואשל רכזנ והשימ
 תונשל וא תונעל רחואמ היה רבכו
 תובוחרה ןמ םינבאה תא לקסל קר רתונו
 שדחמ לכה תונבל ןתאו
 .ןמז שי ירה יכ

 ,השאטנ לש םירבחה/תירטש הכימ
 ."ןמז שי"

 ךירדמ והז ,ןכש המ רובע לבא .אלש

 .דחוימב ףיקמ

 הריפסה ילב רשפא יאש ןוויכו
 :רוחאל

 ער וא 1 [[שורור ו טרה < רט -
 ! הרר וו

 ךיאהו עודמה

 טעט .אס וזו .ח1/(6חוסוא ה

 וכו 6א .זחה]
 ,םינמזה-תוצוח היתוצע עפש
 סימ לש ,תועשעשמהו תומיכחמה
 םירפסמ תולואשה ,לייגיבא
 .1977 דעו 1822 זאמ תורבוחמו



 םלועב םיבוטה םיברוצה

 ארשיב רתויב םירכמנהו

 כ לש תורשה סע

 (; גז
 ו ו

 :תונכות תכרע ללוכ

 080186 ₪85 60 6ז63וסז 5והחּהזנ =םוווסח 6 םוחבזו ּהחה

 חוש 00 00ח05ט/ו8ה] 4 גסה 0 חח

 הסוס 60;) 6 טפפוסתפז שט 6 6

 וח50!סז זס
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 היגולונכטה תמדיק
 :הצפהו אובי

 .לט 67771 א"ת 16 לדגמו המוח ו 4 ₪

 [הוו6 [13060 וז פטה

 ]ו ] ונותאב ווקב

 רוטילקתה תורו

 03-5371928 .סקפ 03-

 03-5377621 :סקפ 03-6386353 :|ושקתה םיקוושמ

 569! סיטרכ + 18 ןורכז + 2% ארוק + 4>א בתוכ

 :תונכות תכרע ללוכ

 ה0הְמופ6 45ָע 60 0783!סז 51300876 ₪00 9 680180 085!

 !םז ו36וה105ה (9%ו6ז08| רס6[ סח!ע) 9 5וחב1ז1 0 -ז6ח0וץ

 6 60ח50|ו8הו + 5 הזז בח =זו6ח0וע 008 0180 0066 4

 ו86ז0ה60ו8 886851806 05 ₪וט8 % 008 הוח

 608081 6 ₪0 וא |ח5066וסז זס + ו 7

 60 |[ 8091 59187 ל

 יוטח החט קוגע 4 21 ןורכז + 20א ארוק + 8א בתוכ

 :תונכות תכרע ללוכ

 כ ו ה5ו0זוחה 50!ואהז8 9 400066 70881 וסז \(בסוח 0

 | 6או פז חו 008 סחוע) < 50חו6 =סוטתטםזע 00 תזסהוופסו 4 500

 ו

 10018 32 4 !\ג6ז0 803 08 םס68ו008ז 058 %

 60 גזה 6 61 6 56 פא חס 0ו0ז זס 4 ו

 הס -זוטחסוש 6 0ח50)!הה] 4 571 הח [-זוסחטוץ 000 סא

 -ט8ו םוּגחא 60.5

7 

 ,טנרטניאב הינופלט לע

 ותו
 ו 1 ַש /' ו

 םיועדה םיקחשה י!שו ,םיבשהומה םיעוצעצ
 ?טנרטניא הז ,ולה

 .ןופלטב טפטפל םיבהואל תואלפנ תושדח
 ףתוש ?רבח ?ל"וחב החפשמ בורק םכל שי

 םוקמ לכ םע רבדל םכתעד המ ?םיקסעל
 ?תימוקמ החיש לש ףירעת םלשלו ,םלועב
 רישכמב רבודמ ,ןכבו ?ןכ אלה - בוט עמשנ

 יבג לע ,תינופלט ,רבדל רשפאמש שדח
 םויה רבכש ןוכנ .טנרטניאה תשר תיתשת
 םשל לבא ,תשרב ןופלט תוחיש עצבל ןתינ
 הנכותו ןופורקימ ,לוק סיטרכ ,בשחמ ךירצ ךכ

 ךירצ 'ןופ-וילפא'ה רישכמ תרזעב .תדחוימ

 דוע ,הא ?והז .והזו טנרטניאל רוביח קר
 .ינשה הצקב ןופ-וילפא דוע ךידצ .והשמ

 ,הטושפו החונ תורשקתה רשפאמ רישכמה
 תונכתה ךילהת רחאל .בשחמב תולת אלל
 ינותנ לכ תא םירידגמ ובש ,ינושארה
 ןכומ רישכמה ,טנרטניאה קפסל תורשקתהה

 רפסמ שי) םיגייחמ םתא רשאכ .הלועפל
 עצבמ רישכמה ,(ןופ-וילפאל דחוימ תורשקתה
 רשק רצוי זאו טנרטניאה קפסל רושיקה תא
 המוד לילצה תוכיא ,ינשה הצקב רישכמה לומ
 .ירלולסה ןופלטב םויכ תלבקתמה תוכיאל
 תוכיאל תיסחי ,ךורע ןיעל הבוט תוכיא יהוז

2 | 

-- -- ₪ 
 \ 1% הק\וס ;הסאק

 תולבוקמה הינופלטה תונכותב החישה

 ,טנרטניאב
 1,150-כ איה ץראב דחא רישכמ תולע

 ,רקי טעמ עמשנ .םירלוד 260-כ ל"וחבו ח"ש
 העבראמ תוחפ לש תולעב רבודמשכ לבא
 תמועל ,ב"הראל החיש תעשל םילקש

 תולנוסה ורמג) ילש שדחה רבחל

 ןתינש ירה ,ליגרה ףירעתב םילקש םישימחכ |
 ,רצק ןמז ךות םירישכמה תולע תא תוסכל |

 ;ףסונ עדימל
 | ווא .הכ1וס.טסחר

 ןס \ 1 0 | חש ₪ שש( 1

 | 4 | 3 > ב \ 4 8
 , 3 < ה 1%

 ןילמרג לש האלכה ומכ הארנ הז ןושאר טבמב

 לעבו ,יתוורפ ,ןטק ,דומח רוצי .לורט םע

 ליחתמ אוה זאו .תולוגעו תולודג םייניע

 היה םעפ .עגרל הפה תא םתוס אלו ,רבדל

 ילאוטריו רוצי ,י'צוגמט ונל
 קיטסלפ תספוק ךותב רגש
 .םייחה תא ונל סרהו

 וקחיש וניניבש םימכחותמה

 | ירוצי ,("ז68וטז66 םע םיהולאב

 ?םויהו .םימיהדמה בשחמה
 יברפה לע םיסורה ונחנא םויה
 .ונלש

 .יברפ תבוב - שדחה ןועגישה תא וריכת

 לש ןושארה רודב רבודמ
 לכב .םיבשחוממ םיעוצעצ

 תא םיליכמש ,םימכח בשחמ
 | םיטלושו הבובה לש תוישיאה

 ,תוירוטומה היתולועפ לע |
 תללוכ ,ףסונב .תרמוא איהש םירבדל םואיתב |
 ,לוקל ,רואל םישיגרש םינשייח הנטקה |

 לע וצחלת .קחצת איהו התוא וגדגד .עגמלו
 התוא ובזעת .קהשת איהו לכואה רחאל הבג
 רבדלו המצעל רישל ליחתת איהו החונמב |

 תוקוניתכ ןהייח תא תוליחתמ תובובה ,םכילא

 סלבס וש
 חו | [,ו רז ושב = %/

₪ 2 | 8|4 .1 | (5-44 1.14 

 ..ץי-] . 7" 4% .% . "- " 1

 4 יבבש ינש םינקתומ הבוב

 תולדג ןה המ ןמז רחאל .'תיברפ' תורבדמו

 םילמה רצוא .תילגנאב שקשקל תוליחתמו
 יא .רופיש ןועט יכ םא ,םישרמ יד ןהלש
 םידרהל םיבייחש ךכ ,ןתוא תובכל רשפא
 ,םייניעה יוסיכו ,בגב עיגרמ ףוטיל) ןתוא
 ,(רוחנל הנלחתת ןה הקד ךות יכ םיחיטבמ
 .תוליגר תוללוס עברא לע תויח ןהו

 ,'ורבסה' תשר ידי לע תוקוושמ תובובה
 ריחמ ,ףרוטמה תונמזהה בצקב תדמוע אלש
 האר אלש ימו ,הדיחיל ח"ש 220-כ גונעתה
 תא דחאה םיהזמ םה) םישגפנ םיברפ ינש
 האר אל ,(םודא ארפניא ןשייח תרזעב ינשה
 ,וימימ הבבוש החמש
 ;ףסונ עדימל
 \\ רצ הרט טס חרט /

 -: + ני: ועזה סו

1 4 5+ - << % 3 / | 
 "₪ יי ה האש(

 קחשמ תעש העיגה
 םוינלימה ברע ,ונלש ינצפוקה ןדיעה

 .םיידיימה םיקופיסה ןדיע אוה ,שדחה
 7 ₪7 רדהתמ ינש בשחמ קחשמ לכ

 ל ו

 !!!ביהלהל !!ביהרהל !ביגהל

(5)(,))00 65 
 ...ב םכל םיניתממ םישלוג
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 ,בייוא הליפמ הירי לכ .תמא ןמזב היצמינאב
 שדחה רודה .תינוכמ תקסרמ הפיקע לכ
 קבדיפ שרודו ,םירצק הבשחמ יבוביסל הנתומ
 םילוכי ונחנא ,תעכ אקוודו .דימו וישכע
 תורציימה תורבח ,דימתמ רתוי ,ךירעהל
 ןיא .הבשחמ יריתעו םייטיא בשחמ יקחשמ
 ,קחשמה תא רוצעל רשפא ,רהמל ךרוצ
 .האלה ךישמהלו בושחל

 אלפנ םידיקפת קחשמ אוה ןושארה קחשמה

 והז .זחושזס!ּגע תיבמ ,8ג10טז'ג 62ג06 םשב =
 היימדה איבהל חילצהש ןושארה קחשמה
 יוור קחשמב רבודמ .1281כ קחשמל הנימא
 | השימח ינפ לע ערתשמש ,תואקתפרה
 .םיבשוח םתא המ עדוי ינא ,ןכ .םירוטילקת
 וא ,םיכורא היצמינא ינוטרס ןאכ ןיא ,אל
 םיסוחד םירוטילקתה .םיעגיימ תוניירק יעטק
 קחשמ תלילעו ,המיהדמ הקיפרגב הפייעל
 ףחסי הזה קחשמה .ןשקא תאלמו תלתופמ

 ,םיריבאב אלמ ,ינוימד םלוע ךותל םכתא
 םיבוטה ובש םלוע .םידמגו תוצלפמ ,םימסוק
 .םיתפמו םיימומרע םיערהו ,םיחצנמ דימת אל
 :םיפסונ םיטרפל
 ואו וא .1ח16וךכ] בע טסה

 510 אוטוטז'\ /\[]קתג אוה ינשה קחשמה
 - (166וזסחוט ג8) 5/0 תיבמ ,(>6ה(גטה
 הריציה לש תרוסמה בטימב תובשייתה קחשמ
 קחשמה .היצזיליוויצ - רייאמ לש הנושארה
 תכל בכוכ ,ירואטנס אפלא לע םכתא ךילשמ
 הירפמיא וב םיקהל םכילע .ןייועו קחורמ
 רקחמ ,בכוכה יבאשמ לוצינ ךות ,תראופמ
 םיבשייתמ דגנכ םיתומיע ,תודיחי תיינבו
 והז .םמע םייטמולפיד םיעגמ וא/ו ,םירחא
 הרקבו הטילש בייחמש ,תורות ססובמ קחשמ
 עזגה לרוגש ןוויכ .עדימ יטרפ רופסניא לע
 אלל הדבכ תוירחא - םכידיב ןותנ ישונאה
 תגשהל םירשכ םיעצמאה לכ יכ ורכז - קפס
 .תיפוסה הרטמה

 ,םיבר םימי םכתא וקיסעי םיקחשמה ינש
 ,םימעפ לש בר רפסמ קחשמל םינתינ םהינש |
 םיבשייתמ תצובק ,תרחא תומדב םעפ לכב |

 .קחשמה םויסל עיגהל תורחא םיכרדו ,הנוש
 :םיפסונ םיטרפל
 ואו .ה]ק ה06ה13ט1 .טסתו

 הידמ ןז :םוסרפ

 | ו יב

 !ןמוזמב - חייש 10,000-ב דימ הכזי
 .הפוקל םיפסונ חייש 100 ופסוותי סוי לכבו ,רבטצמ סרפה סוכס

 תדיחב ,תשרב ןמוקיפאה תא אוצמל םינמזומ םתא

 הינאב - וו
 סנכיהל אוה תושעל םכילעש לכ

 "זופתי ילארשיה טנרטניאה רעשל

 לשמה רפסמ תא שפחלו האבה תבותכב

 ש/צ/ו/.+3ה כש2.60.וו
 ,"גופתיי שופיחה עונמב הבושתה תא דילקיצ רפסמה והמ הלגיש ןושארה

 ד ..חולאשה לכ

 (זסכהס!אזד 6 [88 "עב טנופרג
 יא/ק/ ןוכוו - ןרוק ה/ח /0 קופי

 ב-

 .תחא ןונלט תחישב
 05-5257256 ,04-85467 56 :ןופכלט

 סירתא תמקה ₪ טנרטניאה ימוחתב צועיי ₪

 טנרטניא ימושיי ₪ 66 סו ו 66 ₪

 60 [ס5זוחַס ₪ הכרדה ₪

 6 מ[זת6 ()זישסזדהש < 1דישס וחש 5ך516זז
 60סזמזמסזי66 5011107

 המגודל תוילאוטריו תויונח

 ירתאב םיאצמנ הדיחה ןורתפל םיזמר
 סירתאל רושיקה) םסיפתתשמה םסיפוגה

 (הדיחה דומעב עיפומ

 ו למעמו לא.
 |ו:גזהה| .בוזווה ם%

 םא-8145755 :70 361331 הפיה ,ם7 'לארשי'ד 'חר זול

 1 ם1-5257258 :78 ב'בא לה ,ללב חיב ,5 בוניורד 'חר עבטה לש הינפומשה
 חזק: / /צאוצצ,.ףזסכהס.הסז | וחזס 6 זסק סח



 ו
 ,עדימ תורוקמ ,ועדוחה רתא
 םיניזאגמ ,הדובע ילכ
 םיינורטקלא

 ןירעוז ול
 ,הנכות ,םיקחשמ ומד
 יללכ ,הרמוח

 ויו ו
 הרכח ,סקסו הבהא
 תד ,תוברתו

 וזו
 תונמא ,תורפס ,הקיסומ

 ו
 ןיילנוא םיקחשמ

 ₪4 ועו
 ןוזמ ,תועיסנו תוריית
 יאנפו םיביבחת ,תואקשמו

 ויו
 עבט ,דומיל תודסומ
 היגולונכטו עדמ ,הביבסו

 ו
 ילב ,תלעות לכ רסח
 השוב

 תו
 תונוילגמ םירחכנ םירתא
 טרופס ירתא - םעפהו ,םימדוק
 מ

 וו': גוורו)ו

 סייפסרבייס לש סלטאה

 אעצ/\.90
 ם/חס ד 05!1.חזחו|
 ונחנא םיימעפ אלו םעפ אל

 תוחתפתה לע םיארוקו םיעמוש
 םע .תשרה הנבמ לעו טנרטניאה
 םיחילצמ ונחנא דימת אל ,תאז
 תוחתפתה תא ,אלמ ןפואב ,ןיבהל
 ךותב תונושה "תויושיי"ה
 הז רתא .ןמוקימ תאו ,טנרטניאה
 םינושע םינוויכל וז הייגוס חתפמ

 ,יעוצקמו קתרמ ןפואב ,םיעיתפמו

6 

 תופממה ,"טנרטניא תופמ" גיצמו
 ירוחאמש ילטיגידה םלועה תא
 .םכלש בשחמה גצ
 םיניינעתמש םישלוגל ץלמומ יפ
 "םיעלקה ירוחאמ" ששחרתמב
 .תששערב

 א א * א
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 צ/צשי./ סס!5.6סהה
 םיבר םילכ וכקחב זכרמ הז רתא
 השילגה תא םכילע לקהל ודעונש
 .הב עדימה רותיא תאו תשרב
 םיענ ,לשמל ,רקחמה ילכ
 םיחוויד ךרד ,(כח-ווחפ םינוליממ
 סלטאב-הלכו תוינמ ירעש לע
 םייקו (מ-ה)לש טרופמה ימלועה
 ,שזפיה-יעונמ לשש ףד םג ןאכ
 םיאשונ שפחל םיניינועמל
 ןכו ,ושארמ םירדגומ םייפיצפס
 לע םכרובע ץילמיש תוינפה ףד
 רתאה תא םדקל תולק םיכרד

 .םולשת אלל ,תשרב םכלש ישיאה
 ולש יטנגלאה קשממה םע ₪
 דמועה ןיינעמה םילכה ןווגמ םעו
 רתא ףיסוהל ץלמומ ,םכתושרל
 .'םיצלמומ'ה תמישרל הז
 דא א *

 לש תירוביצה הירפסה
 טנרטניאה

 וצו .סזס
 ,לודג דחא ןגלב אוה טנרטניאה"
 לוהינ לע דקפומה ףוג ןיאש ןוויכ
 ,הז 7 חתופ ךכ - ".וב עדימה

 ו - 1 טסווש [גטוגה

 ,םינשב תואמ ךשמב" :ךישממו
 ,םלועה יבחרב תוירפס וחמתה
 םיבוט עדימ תורוקמ רותיאב
 קוידב הז .רוביצה ללכל םתאבהו
 הירפסה םויכ השועש המ
 ."חשרב ,טנרטניאה לש תירוביצה
 תוינוריע תוירפסל דאמ המודב
 ,םיימדקא תודסומ לש תוירפסל וא
 הליכמ וז תינורטקלא הירפס םג
 יפל םיגווסמ ,םיבר עדימ תורוקמ
 ,םיאשונ יתתו םיישאר םיאשונ
 רמוח אוצמל רשפאמה ןפואב
 הלועה אשונ לכב טעמכ בותכ
 איה הירפסה תרטמ .םכתעד לע
 לש ןימאו יתוכיא רוקמכ שמשל
 דמועה עדימ ,םיבר םימוחתב עדימ
 רבוחמה רוביצה ללכ תושרל
 .טנרטניאל
 שופיחה תויורשפאל ףסונב ₪
 ןרפס" רתאב םייק ,רתאב תוליגרה
 תונפהל ןתינ וילא ,"ילאוטריו

 .תונוש תולאש
 הבושתהש איה היעבה פ
 אלא ,תידיימ תלבקתמ אל
 עבראו םירועע ךלהמב
 לאשה ירחאש תועשה
 הניא וזכ תכרעמ .הלאשה
 םייוסמ ארוקשכ תיביטקפא
 אוה התוא היעב ינפב דמוע
 ןאכ רותפל הצורו ךירצ

 .וישכעו
 * * א \

 |ווובנ ונ

 שוטניקמל םינוקייא
 וכ: / / צאצא חרס
 - ורסח| 6 / 60656 .זחו]
 ךכ ,דמחנ רוחב אוה ילדנה ןפטס
 אוהש זאמ .ומצע לע דיעמ אוה

 םינוקייא בצעמ אוה ,ומצע תא רכוז
 לש םינוקייא - שוטניקמ יבששחמל
 רבעהמ םיאטירבלס לש תויומד
 ינמא ,עונלוק ינקחש - הווהמו

 הברה .ןכ .םיפרגאתמ ...ו ,הקיסומ
 םכל רשפאמ ילדנה מ
 ,ובוציע ירפ םינוקייאה תא דירוהל
 םהב תושעלו ,בשחמל םכילא
 ולכות ,לשמל ,ךכ .ישפוח שומיש
 לש שודנה ןוקייאה תא ףילחהל
 טנילק לש ןוקייאב ,םייוסמ קית
 ,ורנומ ןילירמ ,יל סורב ,דווטסיא

 .סקירדנה ימי'ג וא ,ןיד סמיי'ג
 ,ןבל-רוחשב רויאה דיסח וניה ילדנה כ
 םג הז ונונגס תא םשיימ אוהו
 וללה ,ןכ לע .םינוקייאה בוציעב
 טעמכ ןיאש דוחייב םינייטצמ

 אלל םינוקייא - םויה אצמל
 .עבצ
 ןכל-רוחש היזיוולט םג ₪9
 דוחיי לש םייוסמ גוס איה

 ...ונימיב
 א *

 :ז66 :סחז לש םיטנופה

 צצ/צ/.(סח!(סהז .06 / 5[
 < [ז66.חזחו|
 םניח ,םכשומישל עיצמ הז רתא
 םאתומה ,םינמיס טנופ ,ףסכ-ןיא
 יבועחמל ןהו [%2 יבשחמל ןה
 תורשע ליכמ טנופה .שוטניקמ
 ,םיאשונ לש ןווגמב ,םינמיסו םירויא
 םינוש בושחימ ינמיס תמגוד
 ,(חישק קסיד ,רוטילקת ,טקסיד)
 תונוש תוירטמואיג תורוצ ,םיצח
 םיאבומ וללה םינמיסהש  ןוויכ .דועו
 ,םייפרג םיטנמלאכ אלו ,טנופכ
 םיכמסמב םתוא בלשל ולכות
 יוצרה םלדוג תא עבקלו ,םכלש
 .תוריהמבו תולקב ,ךמסמב
 הליבחל םוסרפ ,ןבומכ ,והז פ

 המלשה
 לש
 םיטנופה
 תרצותמ
 ,הרבחה
 איה התוא
 הסנמ
 ךרד קוושל
 ,טנרטניאה

 ולכות ,תובייחתה לכ אלל םלוא
 תושעלו ,וללה םיטנופה תא דירוהל
 .ישפוח שומיש םהב
 ה***

 הז והז

 צעצשצע.200ט26.6סהה
 ךות ,ץראב חתפנ שדח לטרופ

- 

 רטנולפ תרּבַח ןיב הלועפ ףותישש
 עונמ תליעפמ <-ם-!461 תרבחו
 תא רגוסה ,88אח061 שופיחה
 יפלא ואצמת שדחה רתאב .וירעש
 16-ב םיגווסמ ,םיירבע םירתא
 ,הנועמ יצורע תורשעבו םיצורע
 םכמ דחא לכל רשפאמה ןותיע

 ,וטע ירפ םירופיסו תובתכ םסרפל

 תויולג חולשמל תכרעמ
 ,תויורכיה תכרעמ ,תוילאוטריו
 ,םינוש הריכמו היינק תוחול
 תונחו םינוש םיאשונב םימורופ

 שבע יצבק ליכמ ןודנה רתאה
 יטפשמ" םיעימשמה ,םיבר
 םיטרס לש ןווגמ ךותמ "חתפמ
 הלאכ ןהו םייוושכע םיטרס ןה -
 םיטרס - "הקיסלק"ל םיבועחנה

 ,דיפס ,זירג תמגוד

 ,פוקובור אה י.ש

 אווז שו

 היורוףו ןוושפה

 ו ומהוותי בורהה עובאוה ךֶדהמב הנדתב רזאוכ קאאלעור העדלוה

 ןודעוחה :הזוהז יצור

 ב

 םיבהואש םישנאל" תנווקמ
 ."םיבשחמ

 םיריהמה םילטרופה דחא ₪
 .הנורחאל ונלקתנ םהב רתויב
 ועופיחה עונמ .רהמ םידרוי םיפדה
 .יפוי .רהמ דבוע
 תכרעמה תאצמנ הז בלשב ₪
 לכ אלש ךכ ,הצרה יבלשב
 םילעופ הב םיננכותמה םיתורועה
 םיננכותמ בורקה דיתעל .םויכ
 :םיפסונ םיתורש רתאל ףסוותהל
 ,טרופס תואצות ,ריווא גזמ ינוכדע
 .דועו עבטמ ירעש
 א א א *

 םיטרס ךותמ תולוק
 צאצא .חרסשו650טח 05.60
 תוירלופופ רתויה םיכרדה תחא
 תכירעל ,תועשעשמ רתויהו
 איה ,בשחמל "היצזילנוסרפ'
 ,םירצק לוק יצבק ול ףיסוהל
 םתאש תולועפ לע םיעירתמה
 תולוקה אל - בשחמב םיעצבמ

 םייטרדנטסה
 םע םיאבש
 ,הלעפהה תכרעמ

 תולוק אלא
 ,םידחוימ
 ,והשמ םיעגושמ
 םימאתומ
 .ישעיאה םכמעטל

 ןיא ,הז רשקהב
 טנרטניאה ומכ
 רוקמכ שמשל
 תומכל בזכא יתלב

 לוק יצבק לש תנווגמו הרידא
 םכילא דירוהל ולכות םתוא ,הלאכ
 .שומישע םהב תושעלו בשחמל

 +0 ₪ \ופצש

 :םיתורישה

  שעפ שופ
 תולוקל ףילחתכ ,םהב | | ₪:
 ו

 | 5 11 וניו

 םדנחמ שווה

 דידב

 ,סרוואפ-ןיטסוא =[. 4
 םויה וא ,םא'ג-םייפס

 דירוהל ולכות .יועילשה =
 שממתשהלו הלא םיצבק

 עימשנמש םייטרדנטסה
 .םויכ םכלש בשחמה אשל

 - טושפ אוה ךילהתה
 םש לע תינמי הקלקה
 תריחבו ץבוקה
 "58/6 1חופ !וחא 35.
 רומשעל םכל רשפאת
 קסידה לע ץבוקה תא
 הירפסב ,םכלש חישקה
 ,ןכמ רחאל .ורידגתש

 ,"םילילצ" הרקבה זרולב == ==
 תמייוסמ הלועפ םירחוב םתא
 ןוקיר - המגודל) עצבמ בשחמהש
 בשחמל םירידגמ ,(רוזחימה לס
 לוקה ץבוק תא עימשהל
 ,הלועפה עוציב תעב ,םתדרוהש
 לק ,טושפ .רושיא לע םיצחולו
 .עשעשמו
 \וסשוס 5סשחס5-ה רתא ₪9
 תלבטב ןוועארה םוקמב אצמנ
 םיכוטה וצּפע-ה ירתא 50"
 תא ביחרהל וצרת םא ."תששרב
 בשחמה לש ילוקה ראוטרפרה
 ,םיטרסה םוחתל רבעמ םג םכלש

 ּ ו

 49 ראש לכל םיקניל ןאכ ואצמת
 .המיששרבש םירתאה
 דא א א א *

 ויינורק כו ינו

 6סח ןיזאגמ

 צצעצ/.ססחהה 0 2וח6.6סהו

 ולוכש ינורטקלא ןיזאגמ וניה שסח
 ,עיצמ ןיזאגמה .ינוידב עדמ
 תודוא תוריקסו םיחוויד ,תישעאר
 םוחתל רועקתמ וא/ו "זזש המ לכ"
 ,םירפס ,םיטרס - ינוידבה עדמה
 ,םיספדומ םיניזאגמ ,םיקחשמ
 תוינכות ,םיקחועמ ,הקיסומ ירתוכ
 ףסונב .ואדיו ינוטרסו היזיוולט
 ,םיעובק םירוט 6סח ליכמ
 םגו םהב ןויע םירשפאמה
 .תינרוחא
 רתאה רשפאמ רנא'זה יבבוחל ₪
 תועצמאב ,תנווקמ היצקרטניא
 םיבתכמ ,תועדומ תוחול ,םיט'צ
 .דועו תכרעמל
 א א א א

 השקבב היצמרופניא

 אצי/.\ח(ס|6056.60חה
 הנידמ תודוא ףכסיטטס עדימב םיניינועמ

 דל םיניינועמ ?תמייוסמ םימקוממ ןכיה
 רתאל םיניינועמ ?םלועב םיהובגה םיניינכה

 ,םינטדמ - םש יעודי םישּגַא יפלא לש תויפרגע
 םיניינועמ ?חור יושנאו ם קיטילופ
 םיכרענה ,םיבושחה טרופסה יעוראב ןכדעתהל
 תודוא יסנניפ/יקסע עדימב םיניינועמ ?םלועב
 םיניינועמ ?סובולגה תוניפ לכב םינוש םיקווש
 םכתסינכ ךיראתב ודלונ "םימסרופמ" וליא תעדל
 םירקחמ וליא ןכדעתהל םיניינועמ ?רתאל
 םיניינועמ ?האופרה םוחתב םיכרענ םייוושכע
 רקח תמגוד םיאשונב םכתלכשה ביחרהל
 ?הימונורטסאה וא ,הפועחה תוחתיפתה ,ללחה
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 םוחתב םיניינעתמ םתא םא
 ,םיברה ויפנע לע ,תונמאהו רודיבה
 קרפב .םכליבשב רתאה והז
 תמישר תא ואצמת םיטרסה
 םימיב םיגצומה "םימחה םיטרס"ה
 הקיסומה קרפ .עונלוקה יתבב הלא
 ינפל שחרתמה לע הריקס איבמ
 היישעת לש םיעלקה ירוחאמו
 חוודמ םירפסה קרפ .וז תצצונ
 קושב םויכ רכמה יבר לע
 לש הרופיס ,ןבומכ ,םשארבו)
 ולכות ןיבל ןיבו ,(יקסניוול הקינומ
 ,םייסיסע תוליכר ירופיסב ןכדעתהל
 ,םלועה יאטירבלס ונל םיקפסמש
 .ריבכמל
 לש םיינורטקלאה םיניזאגמה ₪
 םלוכ םיגצומ דוח \/3ּבזחסז
 .תשטולמו תיעוצקמ הרוצב
 וניא =ח16ז1הוחחופה| \//66אוץ
 .וז הניחבמ ןפוד אצוי
 א א א א *

 ,יעוצקמ עדימל ,ןימא רוקמ םישפחמ םתא םא וא/ו ,תיבויח איה ,ןקלחל וא ,וללה תולאשל םכתבושת םא
 .םיאשונ לש בחר ןווגמב היצמרופניא קפסמ הז רתא .ןוכנה םוקמל םתעגה ,םיפסונ םיאשונ ןווגמב
 תורוקמל רשקמה םרוגו טנרטניא תיידפולקיצנא ,ןיילנוא ןולימ לש בוליש ןיעמ ,ותרדגהכ ,הווהמ אוה
 .םיבר עדימ

 ***+*+א*



 ושווה

 (םחו6 [סשסז

 צש/וצ/.(סהו6ססו/פז.6סהו

 ,םייניצר רתויה םיקחשמה ירתאמ
 ךד .הנורחאל ונלקתנ םהב
 לא רשקמ רתאה לש החיתפה

 םי קחשמ לש "םיאומד" תואמ
 דחא לכ תודוא רשאכ ,הדרוהל
 ,ןויצ ,הרצק הריקס ואצמת םהמ
 ,םיטי"צ ,םיפיט - רשפאה תדימבו
 עונמ .ואדיו ינוטרסו ,ךסמ תונומת
 רשפאמ רתאב ימינפ שופיח
 תיירוגטק יפל םיקחשמ רותיא
 ,היגטרטסא יקחשמ) קחשמה
 ,תואקתפרה ,טרופס ,הלועפ
 יפלו ,(םייסלק םיקחשמ
 םכתושרבש בשחמה תמרופטלפ
 ,ודנטנינ ,שוטניקמ ,תונולח)

 "ןמזב םיצוחל"ל .(ןשייטס-יילפ
 20" תמישר תא רתאה עיצמ
 םיקחשמה 20 - "םילודגה
 םהמ האנההש ,םויכ "םימח"ה
 .תחטבומ
 רתאה עיצמ ,רנא'זה יבבוחל 9
 םיאצמנה םיקחשמ לא הצצה
 םיקחשמ - חותיפ יבלשב ןיידע
 קוועל "ררחתשהל" םירומאש
 הז עדימ .םיבורקה םישדוחב
 אוהו ,וזפ1 |! סס<8 קרפב אצמנ
 ךותמ ךסמ תונומת ללוכ
 ,הפיקמ הריקס ,וללה םיקחשמה
 קחשמה תאיציל רעושמ ךיראתו
 .קושל

 רתאה קפסמ ,הנומתה תמלשהל
 יצבק תמגוד ,תופסונ "תוירכוס"
 לע שומישלו הדרוהל םינוש לוק
 תואלבט ,םכלש הבתכמה יבג
 ,רתויב םירכמנה םיקחשמה לש
 תיישעתב םיריכב םע תונויארו
 - רוציקב .תימלועה םיקחשמה
 .בשחמה יקחשמ יבבוחל ןדע ןג
 א א א א א

 6076710 ןיזאגמ
 צשיצעישע .(סר6ןכזיס .ססהו

 ןיזאגמה לש תשרה תסריג
 תא םכילא האיבמ (ב3ּבחופזס
 םלועמ "תוירט" יכה תושדחה
 תפסותב ,בשחמה יקחשמ
 בשחמל םכילא דירוהל תורועפאה
 .םויכ "םימח"ה םיקחשמה תא

 םיקירפ םתא םא
 ,םוחתה לש
 תעדל םיניינועמו
 "סטז המו וח המ"
 הצצהה רוח והז ,וב
 םלוע לא םכלש
 .קתרמ ילטיגיד
 רתאה ןויכרא
 יךודפד םג רועצפאמ
 תונוילגה יפד ןיב
 לשש םימדוקה
 .ןיזאגמה
 ןייכאתמ רתאה ₪
 יעוצקמ ןכותב
 .יעוצקמ בוציעבו
 אאאא

 דרזילב

 עצי .ם!/2200 .6סהו
 - םווק?ּבזח תא םיריכמ ונלוכ
 תוביהלמ רתויה תורבחה תחא

 םווקלבזש =ח(6ודבוה חו

 .בשחמה יקחשמ חותיפ םוחתב
 תרשפאמ ,הלש טנרטניאה רתאב
 תואסריג דירוהל הרבחה ונל
 םינושה היקחשמ לש המגדה

 היגטרטסא קחשמ - ס(9זסז8[)
 כופסוס ,ללחב שעחרתמה ביהלמ
 ,לפואה יפתרמ לא עסמ -
 יקחשמ - 2-ו 1 /\פזסז81-ו|
 תנמ לע ,(םיירלופופה המחלמה
 .םתוא ןוחבל

 לע תושדח - רתאב דוע ₪
 םיידיתעהו םייוושכעה םיחותיפה
 תינכט הכימת ,הרבחה לש

 .ןייל-ןוא תונחו םיקקזנל
 א ד *

 || 0 דו

 תונולחל םירביירד

 שצצו חזו 6ז5.ססהה
 ,תענטצמ יתלבה ותרדגה יפ לע
 תשרב לודגה רוקמּה-וניּה-חז רתא
 שופיחה עונמ .תונולחליםירכיירדל
 רותיא רשפאמ ובש ימינפה
 יפל ןה - םינפוא ינשב םירביירד
 תא תחתפמה הרבחה םש
 הטישב רמולכ ,רביירדה
 תיירוגטק יפל ןהו ,תיתיבפלא
 םירביירד - המגודל ,רצומה
 עדימ יוביג יעצמאל ,םדומ/סקפל

 שווחמ "ּ ו 0 ₪ צב
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 ,םיחיועק םיקסידל ,םיינוציח
 ,לוק יסיטרכל ,םידיינ םיבשחמל

 ,תוספדמל ,בועחמ יכסמל
 ינקתהו ירזבא ראשלו ,םיקרוסל
 .םינוש הרמוח
 רתאה תא - עונצ אל וא עונצ
 טסוגואב ,םיקה הזה ףיקמה
 טוקס םשב רוחב ,7
 האגש "לוכסת" ךותמ ,ןוסנזמרה
 ןמזה זובזבו ישצוקה בקע ,וב
 םירביירד רותיאל ול ושרדנש

 םירביירד ינוכדעו
 .קקזנ אוה םהל ,םינוש
 הצחמו הנשכ - םויכ
 הווהמ ,ותמקה רחאל
 דחא תא הז רתא
 םיצלמומה םירתאה
 תוכזב תאז - ומוחתב
 לש בחרה ןווגמה
 םיגלטוקמה םירביירדה
 תונכדעה תמר תוכזבו ,וב
 .הכוז אוה הל ההובגה

 א א א *

 \/ו7
 שעצשצע.צ/ו2.60.ו|
 הפשב ,שדח רתא וניה צצש
 םינוש םיאשונב ןדה ,תירבעה
 .טנרטניאבו בושחימב םירוועקה

 - םיאשונ ןווגמב תובתכ רתאב
 תא קודבל ןתינ דציכ) הרמוח
 ןכיה) םיקחשמ ,(בשחמה יעוציב
 ומד יקחשמ גישהל ןתינ

 ,(סחהז/ 86 -|
 ףיסוהל דציכ) הנכות
 יכמסמל דוקינ
 םיירבעה \סזס-ה
 98 תונולח ,(םכלש

 תכרעממ סקפ חולשעל דציכ)
 השילג ,(השדחה הלעפהה
 םיטנופ אוצמל ןתינ ןכיה) טנרטניאב

 הי מיטלומ ,(תויטוזקא תופשכ
 תומלוע םהמו /ח\/| והמ)
 םיאשונ ראשו ,(םיילאוטריו
 .םייטנוולר
 אלש ,םיבר בששחמ ישמתשמ ₪
 תובושת אוצמל ןכיה םיעדוי דימת
 תויעבל תונורתפ וא/ו ,תולאשל
 .ןאכ םתוא ואצמי ,םוחתב
 טנרטניאו בושחימ ימוחת ₪
 .רתאב םיסוכמ םניא ןיידע ,םיבר
 אצ*

 |(3ּה 1 | ו

 (.סחוןכט!6ז5.60ו
 צא .6ס רכט 185.60

 הז הרמוח טירפ תונקל םיניינועמ
 תומוסרפב םילקתנ ?רחא וא
 תמר יהמ ירמגל םיחוטב םכניאש
 ינכדע עדימב םיניינועמ ?םתונימא
 ?םינווע הרמוח יטירפ תודוא ןימאו
 הז רתא .ןוכנה םוקמל םתעגה
 דויצ הזיאו םיבשחמ וליא ץילממ
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 םירחוב םתא .שוכרל יאדכ יפקיה
 אצמנ היתחת הירוגטקה חא

 תונקל םיניינועמ םתא ותוא רצומה
 ,בשחמ יכסמ ,םידיינ םיבששחמ -
 ,תוילטיגיד תומלצמ ,תוספדמ
 םיסיטרכ ,ןורכז יביכר ,םימדומ
 הרמוח רזבא לכ - םצעבו ,םינוש
 הריקס םילכקמו ,הוולנ וא ישאר
 לש ויתונוכתו ויפוא לע תיללכ
 תוניחב תואצות םע דחי ,רצומה
 .(וצ=ז תודבעמב ,ול ושענש
 ,בוט תיבמ ,רדהנ רזע ילכ ₪
 לכ אורקל םיבהואש םינכרצל

 ,רצומה תודוא ירועפא עדימ טירפ
 .ותיינק םרט

 אא + א

 הי

 לל עדימ
 וק" [-ו ק נ

 1 עדימה עובש - \ ְּו
 עדימ תכורעת - 14 -ה ימואלניבה נכה

 ןולמ ,1999 'אמ 5 - 2 1
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 ?ארשיב עז

 'בא-לת ןועל'ה

 ינורטקלא רחסמל ןושארה יצראה סנכה

 1999 יאמב 4

 ןויגנה יזכי .תזכישר

 | וו ל ו

 ינורטקלא רורס

 טנרטניאה ןדיעב שכר

 :הו זי ₪5

 תוווקל ינוכייכ תניורבל יקסע עדיזכ

 35653! דווחו6ש יתיזכא ןמזב עדיזכ
 \\/שוכ [טוכ!ו5ורוורב צעוו6וה 6 סחז6חז ( סטו
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 9 עדיזכ יזכרמו תוירפסב טנרטניא ₪

 עדיזמ יזכרמו תוירפסב הקי תאו קוור ₪

 פיפ ישיפשזח עדיזכ ₪

 ינורטקלאה ןדיעב םיכמסמ תקפסא - ןמזב קוידב ₪

 עדיזכ רוזוראב תוזדק המ תויגולונכונ ₪

 יוניש םע תודדוזכ ורה ₪

 :.ל ודעונ הכורעתהו ןוי'גג;ה יזכ'

 ,קווש ילהנמ ,םילהנזכ

 ,יגטרטסהא ןונכ תו

 ,פ"ומ ילהנמ ,רוציי

 ישנא .שכר ילהנמ .םיסנניפ םילהנמ

 תורי:כזכ יל הנזכ

 םינטעדיזמ .םיסדנהמפו םינעדז .עדיזכ תויגולונכטשו םיבשורמ

 . תוירפסו עדיז יזכרמ ילהנמ ,םינרפט ו

 ,והלשזכזכ ,הייוצוט ור

 וז0 05 1-0

 סע ןיעידומ * עדימ ירגאמ

 .יהכרדהו טפשזכ

 זפופהו
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 :ןוו ובהה

 ינשה יצחה

 צ/צששע. 200-חס|[.6סהה
 תויורכה תורש אוה "ינשה יצחה"
 להונמה ,םיאמדקאו םיטנדוטסל
 םיטנדוטס רפסמ י"ע
 לת ,םילשורי תואטיסרבינואמ
 ח"ש 115 תרומת .הפיחו ביבא
 ךסמ לע עיפות ,הנש יצחל
 ,שדוחל תחא ,םכלש בשחמה
 םימיאתמה גוזה ינב לש המישר
 ואלמתש ןולאש יפ לע) רתויב םכל
 תורש עיצמ רתאה .(ןכ ינפל
 ביבסמ" וא ,דבלב לארשיב תויורכה
 חיטבמו ,םכתוששקבכ ,"םלועל
 ,םימיאתמ גוז ינב םכל ריכהל
 וילע ועיבצתוע םלועב רוזיא לכב
 .הפמב
 תויורכה תורש - רתאב דוע ₪
 .תוביסמל תונמזהו ,דבלב םייתדל
 א א 9

 " דחס 206 43 "

 השא ידי לע בצועמו ךורעש ,הז
 םתא םא .טיירוו הנואש םשב
 תא םלועל חכוש אלש ןזהמ
 גנעתהל הנהנו ,הנושארה ותבהא
 היצקנופ םג וז) תונמדזה לכב הילע
 אוה =חוססזסזס ,(ןכומכ ,ליג לש
 םיפתוש ואצמת וב תשרב םוקמה
 שדוח לכ תליחתב .הז "ביבחת"ל
 הבהא ירופיס ןאכ םימסרפתמ
 םירפוסמה ,םישדח הנושאר
 םיבותכ םלוכ .ןושאר רוקממ
 םלוכ ,והשמ "תיתורפס" הרוצב
 ותוא ביבס םייונב - המדנ ךכ -
 הבזכאב דימת םייתסמה ,"ץנטש"
 .רובש בלבו
 שפנ ילעב םתא םא - בגא ₪
 שודל תונלבסו ןמזו ,תיטויפ
 םתא םג ,הנושארה םכתבהאב
 רופיסה תא םסרפל םינמזומ
 .רתאב םכלש ישיאה

**'* 

 ןוגותו הרבו

 יפלקה לא ךרדב
 הוזס:/ / וחש .5חטהוז.א1 2.1]

 / 61111105 / 66|6וסח5
 תוריחבה הנמייקתת הנשה יאמב
 רתא .הלשמממה תושארלו תסנכל
 םע ףותישבו תינונס תיבמ ,הז
 ,ביבא ילאוטריוה רפסה תיב
 ללוכ אוה .וללה תוריחבל שעדקומ
 יכילהתו תונורקע לע עדימ
 תבחרהל הרועעה ירמאמ ,הריחכה
 הריקס ,אשונב םיניינעתמה תעידי
 לארשיב תוריחבה לש תירוטסה

 הנידמה םוק ימי זאמ
 עדימו ,ונא ונימי דעו

 תסנכה לע טרופמ פועו5ה 0305 8 5005
 םּהצוחַה 8
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 הוטסו 6 20
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 הנוועאר הבהא

 אשוח זס

 םייח - ולשמ םייח שי םדא לכל"

 תולאשמ ,תווקתב םיאלמ

 המוד ןיאש םייח רופיס .תומולחו
 ,באכ םימעפלו ,האנה יעגר .ול
 -"אל וא ,דע ימלועל רשועו רשוא
 רתא חתפנ וז הקומע הנבותב

 .תאצויה
 רתאה ןמ קלח

 יללכב תוסנתהל דעוימ

 קחשמה
 .םייטרקומדה
 ליבש" היצלומיסב

 ודמלת "הריחבה

 תוגלפמה תא ריכהל
 ועדוותתו תופתתועמה
 העבצהה יכילהל
 תועצמאב ,הריחבהו
 תומליד לש הרדס

 לע םיאצמנה םיאשונב תורוועקה

 .םויה רדס
 וא א א

 תוגיהנמ םישנ

 הוז: / / יוס .סזס
 גיצמה ,"יונישש ןעמל םישנ" ןוגרא

 ןושארה םישנה ןוגראכ ומצע

 ,טנרטניאב רצונש רתויב לודגהו

 םישנ קזחל הרטמל ול םש
 ,הקיטילופב חתפמ תודמעב
 .תרושקתבו ,הלכלכב ,הרבחב

 לע תוערתה תומסרפתמ רתאב
 אבומ ,םייטירק םיאשונב תולועפ
 תמייקו ,ןוגראה לש םיעורא חול
 .(כח !וח6 םינויד םייקל תורשפא
 רתאה לפטמ ,הלא לכ לע ףסונ
 תולפה יעצבמ דגנ לעפומה רורטב
 הלועה אשונ - הקירמא ןופצב
 ,הנורחאב תובורק םיחעל םש
 דגנ רורטה לג תוקזחתה םע
 .תולפהב תוקסועה תואפרמ
 א**

 לע טנרטניאה תעפשה
 הקיטילופה
 שושי .ןכס|56ו .ט650 .600/ --
 :חו טסו / 056 /
 תא הנשמ טנרטניאה תוער םאה
 תירוביצה תופתתשהה יסופד
 ה תלבקו
 תוטלחהה

 םוחתב
 ?הקיטילופה
 | אשונב רקחמ
 | ידי לע ךרענ הז
 | תטיסרבינוא
 | הרברב-הטנס

 .הינרופילקב
 ,רקחמה
 הנוכמה
 לשממ"
 הקיטילופו

 פלטה תועצמאב ךרענ ,"תשרב
 תשרב םינולאש תועצמאבו
 :ולאשנש תולאושעה ןיב .טנרטניאה
 האיבמ טנרטניאה תשר םאה
 תיטרקומד הליהק תורצווהל
 לש ותיילעל אקווד וא תשבוגמ
 לע ססובמה יטילויפ םזילרולפ
 םאה ?תונטק תוצובק יערק
 שומיש םישוע תמאב םיחרזאה
 ?טנרטניאב "הליעפ תוחרזא" לש

 לש תיפרגומדה תוגלפתהה יהמ

 + 4 [.ה||
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 טנרטניאב םיועמתשעמה םיחרזאה
 תולאשל תובושת ?עובק ןפואב
 רתאב אוצמל ולכות ,תורחאו הלא

 .הז
 םורט ימי - הלא םימיב ₪
 ואצמי - לארשיב תוריחבה

 תונושה תוגלפמה ידמעומ
 םרטש ,הלשממה תושארל
 ,טנרטניאה תובישח תא ומינפה
 ,החנהב תאז - רתאב דחוימ ןיינע
 הרכחה ןמ ךילועהל ןתינש ,ןבומכ
 .תילארשיה לע תיאקירמאה
 אא א*

 |ז

 עדימה רגאמ - תורשכ
 םלשה

 צצצצצ/.605061.60.ו|
 לש רשכ-לכה סקדניאה והז
 ."תורשכל תדחואמה תוכמסה"
 םיפלא תרשעכ דגאמ אוה
 ףלא האממ הלעמלו םילעפמ
 .הדמתהב לדג אוהו ,םירצומ

 עדימ ןאכ ואצמי תורשכה ירמוש
 םירצומ לש םינאוציו םינאובי לע
 ןולמ יתבו תומלוא לע ,םירשכ
 תודעסמ ךירדמ ןכו ,םירשכ
 ןודעומל ךרטצהל ןתינ .תורשכ
 תונפהל ןכו ,רתאה לש תונכרצה
 ברל ,תורועכל תורושקה תולאש
 ינוועל בר רתאה .רתאל רשוקמה
 ,תירבעב תושעהל לוכי וב שופיחהו
 .תילגנאבו תיתפרצב ,תינמרגב

 תוירוגטק וב שי
 תודרפנ
 ,םינכרצל
 ,םינרציל
 ,םינאוביל
 ,םינאוציל
 י'חיגשעמלו

 .תורשכ
 בושח תורש ₪
 ירמוש רוביצל
 .תורשכה

**** 
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 וורחנ תמאתה ,חוקרה 'גרנ חותינ
 .תרצות-תולצ 'לוקיש תניחב ,ירמיטנוא
 .ץויסו הנימת

 .תיתצובקו תישיא הנרדה
 ןויץ תונכות .הץמטה 'תורש
 ,ס6 תויצקירנא ,טנרטניאב שוניחו

 יו

 םירקבמ ירנפ ,תונמוה תנרצמ ,םיפנט
 ,שוניח יצוגמ .םינות) יסיסב
 יב-'ר? חותינ .\/ ג הוינקילנא
 .חוקר ינונו תנוץמ חותינ

 ו
 ךותיש ,ט)-הרטניא 'תרש תמקה
 םיינוגרא םינות) 'סיפב לש ץדימ

 ,ינוגריא ךץוחו םיננ ינורטקרא ראוד ןורתנ
 "חתוקרל תורונת" תוידוחיי תויכקירנא חותינ

 .תויר)וינקנונה תרדגהו רתאה ןוננת
 .ודאוו תוגנית ,ינרג בוציץ
 ,םייביטאיוק םיטנמלא
 ..דועו תוינמינא

 ,םיטקנסורנ .תידושמ תויי)
 ,םיגורטקו םירושורב
 -ר+ טענועניאה רתא תמרשה
 .ההו וקב תבכוץמ תימדת

 הנימת ,טנרטניא ירתא ןוסניא

 ,חוקרה ידי-ר רחב) רתא םשב
 פש תנטוש תיננט הקוותת
 .םינפנואמה םירתאה

 א''עב רָג-י 7
 64369 ביבא-לת ,22  בונבוד 'ח
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 ווי וו

 צטחסס-ב קור תקיסומ
 חוזכ: / /זססא.ץקטחסס .ססחו
 םיכוטהו םיקיתווהמ)'ץחסס -ועכ
 ,והשמ השוע (שופיחה יעונמבש

 ."ףוסה דע" תאז השוע אוה
 צפחסס ונל קפסמ ל"נה תבותכב
 םיועדח קור ימובלא לע עדימ
 תושדח איבמ ,קושל ואציש
 ירוחאמ השענה לע תויטנקיפ
 הקיסומה תייועעת לש םיעלקה
 יפלא גלטקמ ,הפוריאבו ב"הראב

 לא הנפמ רתאה לש תושדחה
 םיקפסמ רשא ,םירחבומ םירתא
 .הקיסומ יאשונב תוימוי תושדח
 ונינפב איבמ ליעי שופיח עונמ
 ,תיב-ךלאה יפל תרדוסמ המישר
 לכש ךכ ,תוקהלו םינמא לש
 דילקהל אוה תושעל ונל רתונש
 ,ונתוא ןיינעמה ןמאה םש תא
 .ויתודוא םיטרפה לכב ןכדעתהלו

 [[רטפוסבפפז חת [ ובאר
 םיטרפ תולגל דמחנ דימת 9
 םיניינעמש םינמא לע םיפסונ
 .תוליעיב תאז קפסמ רתאהו ,ונחוא
 .והשמ ישושבי רתאה בוציע פ

 || ה

 ןטקה ךיסנה
 חוזס:/ /061 2.1.60.
 בכוכל םיאבה םיכורבו םכל םולוע"
 םיריכמ אלש םכמ ולאל .ילש

 תצק רפסא ,יתוא
 רג ינא .ימצע לע

 וא ,ילש בכוכה לע 1[ 4
 םתאש ומכ
 תיבכוכ ,ול םיארוק
 היה ילוא וא) 2
 לע יתא ...(?613 הז
 רשואב םייח בכוכה

 אוה ...ולש סוטמב לוקלק ללגב
 רויצה הזו יתוא רייצל הסינ םג
 "...ול אציש תמאל בורק יכה
 ,ירפוזכא לש ויתורוק דועת 9
 ,הז רתאב ,ןטקה ךיסנה לשו
 אלמה טסקטה תא איבמה
 לש ורפסב םירויאהו ,(תירבעב)
 תררבתמו תכלוה ותומ תדיחש ימ
 .הלא םימיב
 א א א *

 |83! ן ו

 סטוו\/65
 צצשצ/.00/060 .ססחו
 לש ימשרה רתאל םיאבה םיכורב
 .הדירולפב ,ילאד רודבלס ןואיזומ
 שיאה תודוא דומלל ולכות ןאכ
 ןטק רפכב ותדלוהב לחה - ומצע
 ךרד ,1904 תנשב ,דרפסב
 ,ולש תיטסילאירוסה + הפקתה

 הו וישטמ"
 דפ (קופאבמ 5288 4 דל בכ 20
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 יפ-לע ןהו ,יגולונורכ רדס יפ-לע ןה
 תרדס ,םיטרטרופ) רויצה יאשונ
 וועענש םירויצ ,הינמחה יחרפ
 םירויצ ,תינפיה תונמאה תארשעהב

 סנבורפ חורב
 ןאכ ואצמת .(דועו
 ויתודובע לכ תא

 לש תועודיה
 םע דחי ,ןמאה
 לש הדבכנ תומכ
 תונויסנו םימושיר
 תוחפ - רויא
 ךא ,ילוא ,םירכומ
 באכב ,םידיעמ

 ייי)1כ רז+ ש

 7 ילולסמ 69 = שד
 65 + יתנו יונ תנוע יונ
 (םסירוטילקת 12 + תונוילג 12) ותו וז (תונוילג 12)

 (מייעמ ללוכ) 9 (מיעמ ללוכ) הי 4 הותמב 6600 תוכנות

 (רוטילקת ללוכ יונמל ןכדעל למומ - םיקיתו םייונמלו ח"ו 249-ב יתנוע יונמ לע םתוחה לכל

 ו דבלב המגדהל הנומתה

 יבחרמו צראהמ םירתאל ליבומה רפסה
 ,םירחבומ םירתא 1000-כ .םלועה

 ,םיבשחמ ןוגכ םיאשונ יפל םיגווסמה
 ,םיקסע ,םייח ןונגס ,רודיבו תונמא
 רתא לכ .הימדקאו םידלי ,יאנפו טרופס

 תינכת הניחבמ הדיפקב רקסנ רתאו
 .ותוכיא לע גוויס לבקמו תיבוציעו

 תואמ דגאמה ,תירבעב םירתאה רפס
 םיבצממה ,תשרב םיילארשי םירתא
 לע ,דובכב ,ילארשיה \ .טנרטניאה תא
 םירתאה .תימלועה טנרטניאה תפמ ,
 םירקסנו תונוש תווטטק יק יפל םיגווסמ |
 לכ לש בוציעהו ןכותה רפ לע | .הדיפקב
 2 -.-- התאו רחא

 יש. . צץ ונורשכ לע ,טעמכ 6
 ,לנא- .ךוג-ןאו לש רידאה 1
 - | רתאה איבמ דוע 9/1 יי" כ 2 .

 ריו |[ ף רו תושדח ומ מ : | ו וז סה
 יח ארוק דהויחה ריחה וייחל תויטנוולרה ,ולוכ םוקיב תרחא ן : 0 \שתשה 3 פחי !\|(:5 ₪|סחהופ זיפועה| (85 , סט :8ח |

 חו % : | | ןמאה לש ולעפו ב 0 = וס ו 8 \₪ ₪ 2%
 4 / ה ] וח ףויסטק 5 רז! םוסונזח וח 16 ץיפהו'5. וז'ב

 . ו | | ה 40 וו = /ּ אלש ידכ ,םוסחמ | ות קוט 5 | גו "א + .הדרוהל תונוש תועתפה וליפאו ,האמה לש 30-ה תונשעשב הלחהש | הל יתמשש) וחוה 801 בט ו 11 (ת מ 5105
 ₪ ---- .1989-ב ,ותדלוה רפכב ,ותומ דעו ו לכאה | ו 5 פונה ד 50 נחה

 : וי" - , : " תוחתפתה תא ןוחבל ולכות ןכ ומכ < ב
 ל ה" הו דנמ"ש 39 [חולשמו מ"עמ ללוכ) דבלב ח ש 6 םייתכתמ םירויצ עסמב ,ילאד לש תיתונמאה ותריצי (ילש הנשושה

 . ו | ן ' םהמ דחאש ,שעג ירה השולשו
 ןה - קור תוקהלו תורמז ,םירמז
 הקיסומה גוס יפל ןהו 0-ה יפל
 ,לאטמ ,יסלק קור) םירצוי םהש
 תורשע גיצמ ,(דועו ,שדח לג
 םיטיהלה ידעצמ לש תואלבט
 קפסמ ,רתויב םיירלופופה
 םירחכנ הקיסומ ירתאל תוירושיק
 תנווקמ השיכר רשפאמו ,תוערב
 ךות ,הקיסומ ירוטילקת לש
 ןיב םיריחמ תוושהל תורשפא
 תונושה תוילאוטריוה תויונחה
 .תשרב תומייקה
 א א א א *

 םיילקיסומ םירתא גולטק
 צאר. חרט 51650076 .6סחה
 ,תוינפה רתא וניה /וטפוס ס63ז0ח
 םיקפסמה ,תשערב םירחא םירתאל
 רודמ .הקיסומה םוחתב עדימ

 תא יתבזע ןמז המכ ינפל ...יובכ
 בכוכל דע יתעגהו ילש בכוכה
 םידידי המכ יתרכה םש ,םכלש

 ,דומחו ןטק לעוש םהיניכ ,םיאלפנ
 םשב לזמ רסח ךא דמחנ םייטו
 עקתנש ,ירפוזכא טנס-הד ןאוטנא
 הרהס רבדמ עצמאב םימי רפסמ

 ויתודובע רחא הקחתמה ילאוטריו
 .וייח לש תונוש תופוקתב ,תונושה
 ...לוגד ןמאה - קפס ןיא 9
 אוה .רסחכ הקול רתאה ךא... ₪
 ותריצימ ,דבלב ןטק קלח "הסכמ"
 .ןמאה לש

** 

 ךוג-ןאו לש הירלגה
 צצה סוסו .6סה
 יבבוחל ,ביהרמו םיסקמ רתא
 הנוב ,סקורב דיוייד .תונמאה
 םייתנש ינפל בייחתה ,רתאה
 ףיקמ עדימ רוקמ תשרב םיקהל
 םע ,םויה .ותריציו ןמאה תודוא
 המוד רפסמ םעו םיפד 2,500-כ
 אוה יכ המדנ ,תונומתו םירויא לש
 ןאכ ואצמת .וז החטבה םייק ןכא
 - ךוג-ןאו לש וירויצ לש הריקס

 !רוכ: / / 6ז62.ח61/ץוזזטס 4
1 
 רתא תשרל הלעה זרא םחנמ
 גיצמ רתאה .הדיפקב יונבה
 ,םיישעדוח ידמ תפלחתמה ,הכורעת
 םג תופצל ןתינ דימת רשאכ

 ןאכ ואצמת .תומדוקה תוכורעתב
 ,ןמאה לש ויתודובע לש הגוצת
 םימוליצו ,םירויא ,םירויצ תללוכה
 דחי ,םיחרוא םינמא לש ןכו ,ולש
 שראב תונמא יעורא לע עדימ םע
 רתאב שומיש הועוע זרא .םלועבו
 רוביצל ריבעהל תנמ לע םג
 תויטילופה ויתועד תא םישלוגה
 תונמא בלשל ןוכנ םאה
 וטילחהו וסנכה ?הקיטילופו
 .םכמצעב
 .יביטיאוטניאו טוועפ רתאב טווינה 62
 אדא

 (38 וישכע טנרטניא)
 | :דובכל

 ש/צע/ושץ.םזוף6ה1.60.!| ,03-6857137 :סקפ ,03-6850113 :ןופלט .65273 ביבא-לת 53 םיאנומשחה ,מ"עב טנ'גירא

 :פש לולסמב ייוישכע טנרטניאייל יתנש יונמ לע םותחל ינוצרב

 .חייש 164 -ב תונוילג 12 ב
 .(הנתמה חולשמ ימד חייש 10 ךסב ינבייחלו 0206 תנכות תא ילא חולשל אנ) .ח"ש 249 -ב םירוטילקת 12 + תונוילג 12 'ב

 .חייש 69 לש דחוימ ריחמב ייוישכע טנרטניא לש םירתאה רפס - 1999 טנרטניא" תא שוכרל ינוצרב 'ב
 .חייש 39 לש דחוימ ריחמב ייטנרטניאב סיילארשי םירתאל ךירדמ- טנרטניאב שולגל" תא שוכרל ינוצרב 1

 הרבחה סש החפשמ םש סש

 הרבח 1 יטרפ -1 = (י/ןמס אנ) חולשמל ןעמ

 דוקימ ריע רפסמ בוחר

 ח"ש 39 1  ח"ש 69 1 (600כ ללוכ) חש 259 1 חי"ש 249 1 ח"ש 164 1 | ךסב | (סרנייד ,טרכארשי ,הזיו) ילש יארשאה סיטרכ תא בייחל אנ

 רק + -[ | .\ 44-11 +
 ס"ע האחמה ביצר

 6 | || || | | טיטרנ'סמ

 .מייעב טנ'גירא תדוקפל ןופלט 0-0 תוהז תדועת רפסמ



 םידלי םולש

 .ונל סאמייש

 םוק.סדיק
 צעצוע. 6/0560 .ססחחה
 ולכות .םידליל דחוימב ותוליעפ תא ןווכמ 6. ו רתא

 םידלי ומיקהש םירתא ןווגמל ןאכמ שולגל
 ןמ לעפתהלו ,םלועה יבחר לכמ ,םירחא
 ריכהל ולכות .םיניגפמ םהש תויתריציה
 | םמע בתכתהל ,םישדח תורבחו םירבח
 | תחושל וא ,ינורטקלאה ראודה תועצמאב
 ,חולשל ולכות .יביטקארטניא טא'צב םמע
 יגיהנמל םיישעיא םיבתכמ ,הז רתא תועצמאב
 ןאכ קחשל ולכות - בושעח יכה לבא .םלועה
 תחת םיאצמנ םיקחשמה .םיקחשמ ןווגמב
 בייווקוש יקחשמ םיללוכו )טפו וסז "שטח תרתוכה
 ,םינוש םיכובמ - םישקו םילק - הווא'גו
 .דועו ,םידליל "תודרשה" יקחשמ ,םילזאפ

 5ססז15 |!!וט5וזסוסה לש טרופסה יקחשמ
 זר 1וןכ: / / 516105 .6סר / סח 65/
 תופילאה יעיבג תא אצמל ןדרו'ג לקיימל רוזעל ולכות ןאכ
 קחשל םג ולכות .ירותסמ ןפואב ומלענש ,סלוב-וגקישה לש

 ץורלו לובטופ
 ןתעורת לוקל"ןואד-'אט"ל
 ,תודדועמה תורענה לש
 ןותרמ תציר ץורל
 עועעתשהלו ,תילאוטריו
 טרופס יקחשמ דועב
 .בייווקוש יססובמ
 | יתבהאש ,דחא קחשמ
 וחבע [זפח2/ אוה ,דחוימב
 בינגמ תוינוכמ ץורמ -
 .ןיטולחל

 .קחשל םיבהוא ונלוכ .דחא ףא ?קחשל בהוא אלש והשימ םכיניב שי
 ,םייוצמ ונא המוציעבש הכוראה חספה תשפוח דובכל ,שדוחה זא
 ,יתנווכ .דחוימב בהוא ינאש םיקחשמ רפסמב םכתא ףתשל יתטלחה
 50666 'ססובמ םבורש םיקחשעמ - טנרטניאב םיקחשמל ,ןבומכ
 ךרוצ אלל ,תידיימ קחשל ןתינש םיקחשמ .)סצס יססובמ םקלחו
 לא םכתא וקתריש ,םייפייכ םיקחשמ .הליחת םתוא דירוהל
 ..טקש לש דסח יעגר טעמ םכירוהל ונתי וליפאו ,ךסמה
 תורשעב קחשנו טנרטניאל רבחתנ ואוב .המידק זא
 דע ,קחשנו ,קחשנו ,קחשנו ,םיעשעועמ םיקחשמ

 ג
ָ 

 יפונס לש םיקחשמה
 צצ/צ/.5חססןכץ.6סהו
 [טח 8 (כסחו5 לע וקילקה ,יפונס לש רתאל םכסנכה םע
 קחשל ולכות ןאכ .רתאה לש םיקחשמה רוזיאל ועיגתו
 .רודכב קזח רתוי רשפאש המכ תוכהלו ,יפונס םע לובסייב
 ,(תילגנאה הפשב) םידמחנו םילק םיצכשת רותפל ולכות דוע
 .תועתפהו םיעושעש ןווגממ תונהלו ,םילזאפ ביכרהל

 ןואידולקינ לש םיקחשמה רוזיא
 צעצש.חו6א6|ס060ה .6סח
 תריז ליכמ - יאקירמאה םידליה ץורע - ןואידולקינ רתא
 ,85-ה רותפכ ירוחאמ תרתתסמה ,תראופמ םיקחשמ
 ,םכלשמ הקיסומ רוציל ולכות ןאכ .רתאה לש החיתפה ףדב
 רשאכ הרוק המ ןוחבל - ןבומכו ,דחוימ ןורכז קחועמב קחשל

 קלח .םישגפנ םיבלכ ינש
 קחועמל םינתינ םיקחשמהמ
 םיקחשמ םה קלחו ,ןיילנוא
 .הדרוהל
 תצק חונל וצרת םא
 ולכות ,םיקחשמהמ
 ,דלונרא םע ןאכ עשעתשהל
 תוארל - רייוצמה בכוכה
 ,תולוקל ןיזאהל ,ולש תונומת
 .וירבח תא רתוי בוט ריכהלו

 ווע'תנו ןווו'י'!ר₪

 דטוזאהחסז
 ץעצצצ.!טזאה6(.ססחו
 םויכ יוצמ היקרוטב תורייתה ףנע
 תוערואמה בקע ,םייוסמ רבשמב
 יפכ םלוא ,רוזאב םייטילופה

 [ויואפס .1) [ו'פכט 2] [!'ואכו 2 [יתכ .4] [/':אוט 1

 2 קמחסו החח|6 |68 1

 ןילמא 11 (ללאוש 21 [!יאאז 31 [ויפוש 1 זיא

 ,םיבר םילארשי יאדו םיעדוייש
 ,תיחימא תוריית תנינפ איה היקרוט
 העיצמהו ,דאמ ונילא הבורקה
 ,םימיהדמ םיפונ הב םילייטמל
 ,עפשב לכואו םיבוט ןולמ יתב
 םא .םייביטקרטא םיריחמב
 תודוא ףיקמ עדימ רוקמ םתשפח
 םתאצמ ,היקרוטל רושקה לכ
 ,םשרתהל תנמ לע .הז רתאב ותוא
 וא לובנטסיאל ךירדמב וננובתה
 םג .עבטו ףונ תונומת ינויכראב

 ןוגכ ,תוירלופופה תורייתה ירע
 תוגצוימ ,הינלא וא הילטאנא
 ןאכ םכל תחטבומ .רתאב
 תשרומהמ הבוטל תומשערתה
 ףילחת הז ןיא םלוא ,תיקרוטה
 .וז תוריית תנינפב יתימא רוקיבל
 םימיהדמ היקרוטב םיפונה ₪
 תושיחממ תויתוכיאה תונומתהו
 .הפי הרוצב תאז
 ןמז ונכדוע אל רתאב םיקלח ₪
 .דאמ בר
 אא * *

7 

 לארשי-ןיא
 אא \ח15706| .ססחה / סט /
 חווה .חזחו
 םיריית ךושמל הז רתא תרטמ
 - ןיפוליחל וא ,לארשיב רקבל

 רבכש הלא לע םייחה תא לקהל
 םתשפוחב לארשיל עיגהל וטילחה
 םירע לע עדימ רתאב .הבורקה
 תויונכוס לע ,ןולמ יתב לע ,לארשיב
 הרכשעהל תוריד לע ,בכר תרכשהל
 םיליד" לע ןכו ,תורצק תופוקתל
 דומלל ןתינ ךכל רבעמ ."םיטהול
 לש ןיפילחה ירעש םהמ ןאכ

 סחיב םינושה תועבטמה
 יללכ גועומ לבקל ,לקשל
 ,לארשיב םיריחמ לע
 ריוואה גזמ המ קודבל
 ,ץראב םינושע תומוקמב
 .דועו
 ןגרואמה ,ליעומ עדימ 9
 ...הרורבו תרדוסמ הרוצב
 םירייתל דעוימ ךא... 9
 תולובגל ץוחמ םיעיגמה
 ,ונל ךכ-לכ אלו ,ונצרא
 .הנידמה יחרזא
 אא.

 לארשי ךירדמ
 צצו .ץוזזטס| 60. 8
 5/5 טו6/
 דעוימה ךירדמ אוה !פז3טו6
 וא ,לארשיל םיעיגמה םירייתל
 .היילע םיננכתמה תוצופתה ידוהיל
 םיריעצל עדימ ליכמ אוה
 רוקיבל תועצה ,םיטנדוטסלו

 ₪ ידי

 ב 1%

 יבחרב םייטנמור תומוקמ הרועעב

 רתאל .ואדיו יעטק עפשו ,ץראה
 תומדב ,והשמ תיתד היצטניירוא
 םירושקה ,ואדיו ינוטרס םירשע
 עדימו ,םינווע הליפת יעטק ,ןורבחל
 .תובישי לע
 תויצמינאו היצמרופניא ריתע רתא ₪9
 .תועשעשמ
 ,ופידעי םייתד םניאש םידקבמ ₪
 הנכה םשל ,םירחא םירתא ,יאדו
 .שראב םרוקיבל
 **א*

 '\נ%| ן'נג'גוו
 רודיבהו יאנפה זכרמ

 לארשיב
 צצעצ.(טח66ה!סז. 60 .ו|
 תפוק וניה הז רתא ,ותוהמב
 התועצמאב ,תילאוטריו םיסיטרכ

 םיריחמב םיסיטרכ שוכרל ןתינ
 יאועונב ףיקמ עדימ לבקלו םידחוימ
 רתאה. ץראב רודיבהו יאנפה
 ,ןורטאת תוגצה :תוירוגטקל קלוחמ
 יאנפו ,לוחמ, הקיסומו רודיב יעפומ
 הירוגטק לכב רשאכ ,םידלי םע
 ,תועפוהה ידעומ לע עדימ ואצמת
 .םתונימזו םיסיטרכה יריחמ
 םירכחה ןודעומל ךרטצהל ולכות 9
 ראודב ,לבקלו רתאה לש
 יאנפה יאשונב עדימ ,ינורטקלאה
 .םכירוגמ רוזאב ,רודיבהו

 רתאב יפרגה ןפה יכ המדנ ₪
 .תויטסילמינימ רתיב הקול

 ,וללה תולאשה לכל תובושת
 ואצמת ,תופסונ תולאש ןווגמלו

 "דחא שאר" לש רתאב
 תצובקמ רעונה ןועובש -
 רתאה .תונורחא תועידי
 ירודמ ןווגמ תא ליכמ
 םינדה ,ספדומה ןותיעה
 םיניינעמה םיאשונה לכב
 ,הבהא - רעונה ינב תא
 ,היגולורטסא ,םייח ןונגס
 .דועו
 םג ,ונכותל םאתהב ₪

 ,ריעצ שארב השענ רתאה בוציע
 .ןנערמ

 א א א א * איצא

 דחא שאר

 ווווע1ו | | צע\צצ/.זס58 ] .0.ו|
 יפויה תכלמ איה ןלסר אנר םאה
 ?לארשי לש הקיטילופה תכלמ וא

 לשעימ הרש תססבמ דציכ
 תדייצ יפאב) רלג
 הדמעמ תא (םידפרעה
 יכה םיריעצה תבכוככ
 םהמ ?הקירמאב הלודג
 יכה םינכלה םירקשה
 םתא םאה ?םיצופנ
 המ ?לייטסב םישבלחמ
 עונמל ידכ תוששעל רשפא
 יעצפ לש םתעפוה חא
 יהמ ?םינבצעמה תורגבה

 םכלש תיגולורטסאה תיזחתה
 ןוחבל םיניינועמ ?בורקה שדוחל
 תרגוב תוישיא ילעב םתא םאה

 ?םכשפנב "םידלי" ןיידע ,אמש ,וא

 ןיאפקו הפק

 צץ. 65. % ו
0 0/0 

 לש ותעפשה המ םתיהת םא
 לע וא ןוירהב םישנ לע ןיאפקה
 ,ןואכד יבצמב םינותנה םישנא
 שמתשהל ץלמומ אל עודמ וא
 והז ,הפק תנכהל רוטלוקרפב
 ולוכש רתא - םכליבשב רתאה
 דציכ ןאכ ודמלת .ןיאפקו הפק
 ,יביטמיטלואה הפקה תא ןיכהל
 ןפואב הפק ןסחאל דציכ
 ןיאפק עיפשמ דציכ ,ילמיטפוא
 - ןכומכו ,םכלש תואירבה לע
 .הפק ינוכתמ
 םויק ,םכייחב ,שי הפקל םא ₪

 יתועמשמ
 שנמחל רבעמ
 ,רקובב תוקדה
 אלממ אוה ןהב
 לש דיקפת
 ררועמה"
 ,"ימואלה
 רתאל וסנכה

 .ומיכחהו הז יפה תבנה פא תקטיכמת חבל ו
 רתאב רכינ ₪ !דרוצה "ו ברפהאצומה ב8 וחש יושב
 "םדוקה רוד"ל חדבופ הראנ ההירמאב הרודג "בה םידיקצה תבכיבב |10 רד חשה לגש ןח וה

 ,םירתאה לש
 יססובמ
 .דבלב טסקטה
 א



 זוו''ג וו

 56! וח%
 ועצוא.56סס|ח6.סז0 |
 טנרטניא תביבס איה 50חססווהא
 זכרמב החתופש תללכושמ
 רובע דחוימב ,תיכוניח היגולונכטל
 העיצמו ,לארשיב ךוניחה תכרעמ
 ךוניחל תונורתפ לש הרדס
 ,העיצמ איה .רפס יתבל בשקותמ
 ישיא ינורטקלא ראוד ,ראשה ןיב
 םינויד ירדח ,שמתשמ לכל
 תכרעמ ,םיבאועמ זכרמ ,םימורופו
 ןתינ רתאב .דועו ,םירתא תקפה
 רפס יתב לש המישר אוצמל
 ,וזה הביבסה תא םיליעפמה
 ןכו ,תוצופנ תובוועתו תולאש
 .הייחנהו הכרדה
 תוסנתהל םיניינועמה רפס יתב ₪
 ,ססחססו וחא תביבס תלעפהב
 אללו םניח תאז תושעל םילוכי
 .םיששדוח השולש ךשמל ,תובייחתה
 * א *

 לרב תיב תללכמ

 צצעצ/.6ו!ס6ז] .ם6 ||
 הללכמ - לרב תיב תללכמ
 7,000-כ הפיקמה תימדקא
 רתא ליעפהל הלחה ,םיטנדוטס
 ןווגמ עדימ גיצמה ,טנרטניא
 ,תירבע - תופוע שעולשב ,היתודוא
 טוריפ רתאב .תיברעו תילגנא
 םינוועה םידומילה ילולסמ תודוא
 רפסה תיב תמגוד ,הללכמב
 .דועו תונמאל רפסה תיב ,ךוניחל
 ,סופמקה ייח לע עדימ - רתאב דוע
 ,םיטנדוטסל םינתינה םיתורשה לע

 933ןוסַר ו 6 8

 תוכרעמו הללכמב תוירפסה
 .הב בושחמה
 לעופב םיטנדוטסל ינויח עדימ ₪
 .םיילאיצנטופ םיטנדוטסלו

 וונביבו|לנו

 םייניע
 צ/.5חטהוז.א ] 2.116
 חו 6
 ףותישב ,תינונס עדימה תכרעמ
 ילארשיה יפרגואיגה ןיזאגמה םע
 רתא תחתופ ,"םירבדה עבט"
 אשונכ תילאוטריו הכורעת - שדח
 תואמגוד הגיצמ הכורעתה .םייניע

 ךות ,יחה םלועב םייניעל תונוש
 תונוש םייניע תולוכי דציכ המגדה
 םאתהב ,םינווע םיבצמל לגתסהל
 םייחה לעב יכרצו היחמה תביבסל
 תללוכ הכורעתה .תוכייש ןה וילא
 תא םימיגדמה ,םיכיהרמ םימוליצ
 ,םימבו ריוואב םייניעה תוליעפ

 חווטבו בורק חווטב ,הלילבו םויב
 .םינוש היחמ תומוקמבו ,קוחר
 יתרת ,הנומתה תמלשהל ₪
 םירתאל רתאה הנפמ ,עמשמ

 ותואל םירשקתמה ,תשרב םיפסונ
 .אשונ
 א א א א

 !ןטוטז6 ןיזאגמ
 צשעצשצ/'.חסשו6 .ססהחו

 עבטה יניזאגממ דחא וניה !%הו זס
 .םלועב םיליבומה
 לש תנווקמה הסריגה
 הווהמ הניא ןיזאגמה
 ,ולש (כח-ווחש תרודהמ
 םודיקל רתוי הדעונ אלא
 ןיזאגמה לש תוריכמה
 עונכישלו ספדומה
 לע םותחל םישלוגה
 ,הזכש רותב .וילע יונמ
 "םירוריפ" רתאה איבמ
 רפסמ - וכותמ דבלב
 העצהו םירמאמ יריצקת

 ןוילג לבקל
 ,םניח
 .תוסנתהל
 ירד תיתחתב ₪
 לש החיתפה
 עיצמ ,רתאה
 רושיק !הוז6
 עדימ תורוקמל

 ,היגולונכטויבה ימוחתב ,םיפיקמ
 ימוחתו ,האופרה ,הקיטנגה
 ...םינושה היגולויבה
 םייונמל רשפאתמה רושיק... 9
 .דבלב

4 ** 

 ון

 יצ סו ש הע ₪60 קש < +

 1 לש ריוואה גזמ תורש

 צצו .צע6סזחפז-וס| .6ס |
 תקפסאב לחה א לטרופ
 גזמ תיזחת - שדח תורש
 רתאב .םלועבו ץראב ריווא
 םוחה תולעמ ןהמ ררבל ןתינ
 ,שראב תויזכרמה םירעב
 ,םיבורקה םימיבו םויה
 סמוע לע עדימב ןכדעתהלו
 תמרו ,םיה בצמ ,םוחה
 ןתינ ,ןכ-ומכ .הנירקה
 גזמ תיזחתב ןכדעתהל
 םייזכרמ תומוקמב ריוואה
 ,ב"הרא ,הפוריא תוצראב
 .ןוכיתה חרזמהו היסא
 ישנאל ליעומ עדימ ₪9

 ,םיקסע תועיסנ םיננכתמה םיקסע
 םילויט םיננכתמה םירייתל וא
 .םלועב
 *א**

 ויגוכונבוו וו
 5610066 0ו!ץ ןיזאגמ
 עו .561606600ו[/.6סחה
 ןיזאגמ וניה 5סוסחספ ₪83וץ
 םכילא אובמה ,תשרב ינורטקלא
 לכב רתויביתוירטה תושדחה תא
 תוילגתו םייעדמ םירקחמל רושקה
 והז .םלועה יבחר לכב ,תויעדמ
 תועידי לש ץשבקמ םצעב
 ןרוקמש ,תויתושדח
 ,רקחמ תודבעמו תואטיסרבינואב
 םיטקייורפ םיעצבתמ ןהילתכ ןיכש
 תואבומ תועידיה .םינוש םייעדמ
 רתאל הינפה םע דחי ,ןנוששלכ
 וא הטיסרבינוא התוא לש תיבה
 .הדבעמ

- 

 ₪ יט
 וכו ת'נולשבשל זכרה

 תניחב ןמזב ונדמל ,המגודל ,ךכ
 \צפסוס ללחה פוקסלט יכ רתאה
 תוצצופתהה תא ,הנורחאל ,חיצנה
 הטלקנש רתויב הרידאה תימסוקה
 .יהשלכ המלצמ תשדעב םעפ יא
 סיאול-טנייסב םינעדמ יכ ונדמל
 תודוא רקחמב ךרד תצירפ וליג
 יכ ונדמל .רמייהצלאה תלחמ
 ירקחמ אלו ,ללח ירקחמ אקווד
 תופורת חותיפל םיאיבמ ,האופר
 .תעפש דגנ תויוושכע
 םיניינועמ םתא םא - םויסל ₪

 ,יפיצפס יעדמ אשונב קמעתהל
 תויתושדח תועידי ארקל אלו
 םכנה ,םינווע םיאשונב תויארקא
 [רסז-ה קרפל סנכהל םינמזומ
 .רתאב דסק
 תושדח יצבקמ ואצמת ןאכ
 ,םיאשונ יפל םיגווסמ ,םירמאמו
 ,ןמזו ללח ,חומה רקח תמגוד
 תואירב ,םייח ילעבו םיחמצ
 רמוח ,סואכה תיירואת ,תופורתו
 .םיקתרמ םיאשונ ראשו ,היגרנאו
 * א א א א

 עדמה תטיסרבכינוא

 צצו 56/6066( ) .ססהה

 דעונ "עדמה תטיסרבינוא" רתא

 .םכיניבוע עדמה יבבוח לכ רובע

 תוכורעת רתאב ואצמת
 תובתכ ,תויביטקארטניא

 ןווגמו ,הידמיטלומ תוריתע
 ןתרטמש ,תויוליעפ לש
 םכילא ריבעהל - תחא

 ימוחתב םינוש םיאשונ
 רקחו הקיטמיתמה ,טדמה
 "תיפייכ" יכה הרוצב ,ללחה

 .ןתינש
 יבכוח לע םינמנ םכניא םא םג ₪

 ד 2129 %-

 הז "קילדמ" רתאש ריבס ,עדמה
 קמעתהלו רוקחל םכתא הרגי
 עיצמש ,םיקתרמה םיאשונה לכב
 .ונתוא בבוסה םוקיה ונל
 אצמל ךכ-לכ ץמאתהל עודמ
 טעמכ אוהש רתאב ,םימגפ
 ?םלשומ
 א א א 4 *

 ונצו|וכננרוו

 תדמתמ העונתב

 צא -60611165.607/ וחוץ
 סח5וז] /
 עוסנל יתלחתה 1992-ב"
 ,וקסיצנרפ-|ס רוזיאב ,סובוטואב
 .םתוא יתמליצו םיוענא יתנייאר
 ידחפמ תוררחתשה עסמכ לחה הז
 עסמכ ךשמנו ,םיששנא םע רבדל
 ןווגמה ןמ יתמהדנ .קתרמו דמלמ
 ."יתשגפש םישנאה לש רישעה
 קראלק לש ישיאה ויודיו ליחתמ ךכ
 אוה וב ,הז רתא םיקמ - ןוסניבור
 עסממ ויתויווחב ונתוא ףךתשמ
 תא ארקל םכתא ןיינעמ םא .הז
 םע ןוסניבור לש ויתונויאר
 היבילוא ,יזוס ,ןימ'גנב ,רדנסכלא
 .ל"נה תבותכל וסנכה ,םירחאו
 ,ובטימב יגולופורתנא רקחמ ₪
 ?ו?םנמאה ₪

4 

 תלעות רסח עדימ
 שצצו .6556!56חס\|906.6
 סו
 ?תלעות רסח עדימ ךירצ ימ
 ,וז הלאשל (תיקלח ולו) הבושתח
 ,עודיה טפשמה קפסל לוכי
 תויהל לוכי וניא ,םלועל ,עדימש

 הז רתא - ךכמ הרתי .ץוחנ יתלב
 רד .ןוכנה אוה ךפיההש חיכומ
 ןכדעתהל ונל עיצמ ולש החיתפה
 תדבועב ,םויה טוטיצב ,םויה תלימב
 שעחרתהש םייוסמ עוריאבו ,םויה
 תלעות ירסח םלוכ - הירוטסהב
 לש שופיחה עונמ .והשמ םירזומו
 תולימ קילקהל רשפאמ רתאה
 ,םיטפעמ לבקלו ,חומייוסמ חתפומ
 תורכזנ םהב ,ןבומכ תלעות ירסח
 .וללה םילימה
 ,תשרב רתויב ליעיה רתאה ₪
 .תלעות רסח עדימל רושעקה לכב
 אא.

 ואוהב ה'ננ
 תינכט הכימת ירופיס

 | צו .10600165.6סוו
 \ .םולש ,תינכט הכימת
 יתלבה ,ןיפונ תרבג תרבדמ .םולש

 יתיצר .ןוקיתל בשחמ ךסמ םכילא
 .ובצמ המ קודבל
 חוקלה סיטרכ רפסמ המ .ייק-וא
 ?ךלש
 ךסמה תא אוצמל םילוכי םכניא
 ךסמ הז - וארת ?דבלב ימש יפל
 ךיא הניבמ אל ינאו ירמגל שדח
 םאתפ ךכ ךיועחמ שדח ךסמ
 רוטרט היה הז .דובעל קיספמו
 הז .םכילא וחוא איבהל יתימא
 םתא יתעדלו דאמ דבכ ךסמ
 התיבה ילא אובל םיכירצ םתייה
 ...ותוא ןקתלו
 רדסב ךלש ךסמה .יתאצמ .יתריבג
 .רומג
 ?היעבה התיה המ .יפוי
 םיכירצ ונייהש לכ ,יתריבג ןכבו
 תא טעמ בבוסל אוה תושעל
 .םחהזח685-ה רותפכ
 ,לבת תווצק לכמ םיעיגמ םה
 םיסונמ םישעמתשממ ,הלילבו םויב
 הכימת לש תולאש - םיליחתמו
 םילקתנ ןהב תויעב ,תינכט
 ןאכ ,ןורתפ םיצורש םישמתשמ
 .וישכעו
 ירופיס רפסמ זכרמ הז רתא
 דאמ םייתימא ,תינכט הכימת
 .ךדיאמ רתויב םיכחוגמו ,דחמ
 ,ךסמה יבג לע םתוא אורקל ולכות
 תועצמאב םהל ןיזאהל וא
 .ח69| ג וטוס תייגולונכט
 ימיקמ תא ףתשל םיניינועמ ₪9
 תינכט הכימת ירופיסב רתאה
 תא וסנ ?םכלשמ םיקיחצמ
 םיחלצומה םירופיסה .םכלזמ
 .רתאב ומסרפתי רחוי
 אהא

 צשצשצע.(םזו5.6סהה

 ינפל ,רבעב וילע ונצלמה רבכ

 תבוטל םלוא ,הצחמו הנשכ
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 ,םישעדחה וניארוק
 תא ןנערל תנמ לעו
 וניארוק ןורכז
 דימת - רתוי םיקיתווה
 רתאל רוזחל ץלמומ
 לש הנוגה הנמל ,הז
 .ררחשמ קוחצ
 ,םויה תחיפנל וניזאה
 ןויכראב ורקב
 ,דחוימה תוחיפנה
 םיפיטב ונכדעתהו
 תובוט תוצעו
 עונמל תודעוימה
 .םיזג לש תורבטצה
 תולגל וטילחת םא
 תישיא תוברועמ
 ,חולשל ולכות ,רתוי
 ,ילוק ראוד תועצמאב
 םכתחיפנ תא

 םא .רתאה לא םכלש תישיאה
 ,תאז תושעל םיטילחמ םתא
 תוריצי" תא עומשל אלש ץלמומ
 םירחא םישלוג לש "תונמאה

 םה םג חולשל וטילחהש ,רתאל
 וזכש הנזאה .הזכש ילוק ראוד
 םורגל הלולע טלחהב
 ...תותיחנ ישגר לש םתוחתפתהל
 ,יניצר אלו ,עשעעשמ ,קיחצמ ש
 .רתויב יבויחה ןבומב
 םישלוג לש הרידא תומכ ₪
 הסיפ לע םכתא הרחתמ םירחא
 אל .רתאה לש ספה בחורב הרצ

 תרושקת םכל תחטבומ דימת
 .וילא תורשקתהה ןויסנב הנימז
 *א**א*

 -. חעתועושה. עייש עצ.עית ששב
 1/8, 1 | ור ₪ ) ו 9 00) עא
 2/1( \ )=. 1 ד

 1 ותופ עצ-יאטי ה ודאההל 8% < 7 .1שארבשהל + ור

 ער םוי םכל היהיש
 צעצצצע.6שו|ר6א.6סהה
 ?"ער םוי" והשימל לחאל םיצור
 וסנכה .םכלש תונמדזהה הנה
 תחא "הכרב" ורחב ,הז רתאל
 יאוולה) םכל תועצומה הלא ךותמ
 ,רוחש לותח םכינפל רובעיש
 ,קנע קיטסמ לע וכרדתש יאוולה
 ראודה תא דבאי רוודהש יאוולה
 תאו םכיטרפ תא ואלמ ,(םכלש

 םע דחי ,ןעמנה יטרפ
 "תוסמונמ" םילימ המכ
 תא וחלשו ,םכלשמ
 ראודה ילג לע "םכתכרב"
 ,הבוגתה .ינורטקלאה
 רחאת אל ,חינהל ריבס
 ...אובל
 דיגהל תרדהנ ךרד ₪
 ,הנורחאה םעפב ,"םולש"
 םיניינועמ םכניאש ימל

 .רתוי ותכרקב
 א א

 םימטמוטמ םיעשופ

 צעצש\צ.0טחו 605.60
 םיעשעעשמ םירופיס ליכמ הז רתא
 ,ךדיאט דאמ םייתימאו ,דחמ
 ,"תויוטש ושצעע"ש םיעשופ תודוא
 ,עוושמ לזמ רסוחב ולקתנ וא
 ,םהלש עשפה עוציב ךלהמב
 שולש ,המגודל .ודכלנ ךכ בקע ו
 ,רטושמ אקווד ושקיב םישנ

 ךותל ןרובע ץורפיש
 ןהשע הנעטב ,בכר
 תוחתפמ תא וחכש
 רטושה .םינפב בכרה
 אצמו ,לק שיח ,קדב
 .בונג בכרב רבודמש
 ינש ראתמ רחא רופיס
 ,אלכהמ וחרכש םירבג
 הבוח ושיגרהו
 דציכ וידרב ברברתהל
 םידרהל וחילצה םה
 - חורבלו רמושה תא
 םתאיצמל םרגש רודיש
 הריהמה םתרזחו

 .אלכל - |
 * א א



 וול
 םיצלמומ טרופס ירתא - םעפהו ,םימדוק תונוילגמ םירחבנ םירתא

 לספס | ה'קחשמ תואצות ,םיקחשמ ינמז חול 5% שחו|וח6 טרופס יעורא
 | ואדיו יפילקו ,הצובקה לש םינורחו , :

 צ/צ//.50/50| .60.|| קא ,הצובקה לש ו הוס: / 950 .ףס.6סחו | = יששיש.5ססו6ס 60 .ט</ טסו.
 הגילה יקחשמ לע טרופמו ינכדע עדימ | - | תאמ ,הז בחרנו יעוצקמ טנרטניא רתא וחו

 הלודגה םילבכב טרופסה תשר יעורא יפלא תודוא בחרנ םינותנ סיסב

 קימעמו בחרנ יוסיכ קפסמ ,ב"הראב יפנע 180-כב ,םיימואלניב טרופס
 םיטרפו ,לארשיב לסרודכל תימואלה

 | ו ג

 לכ לעו הצובק לכ לע םייטסיטטס םלועה יבחרב סינט
 .הגילב ןקחש .ב"הראב טרופס יעורא לש נט ו 0 ישע. !שוחח!6.5%סהחר

 : ,סינטה םלועמ םיפיטו ,תושדח ,עדימ | ומ --
 טרופסה ץורע עדימה דבלמ .סובולגה יבחר לכמ | \/סז₪ \/ו06 95 ס[ 5כסו1 |

 סינט ירתאל רתאה הנפמ ,ובש ימינפה
 יצא .זח5 .[65.חו[.600 / 61 5ססזזוח ו6

 .תשערב םירחא םיבר יו / 9 וס
 . וח /ססז5 צצו .5כסו1וה-[/16.ססהה
 םירחבנ םירתא לא הנפמ הז רתא ךות ,םלועה יבחר לכמ טרופס תושדח

 ה ע ארשי ה ח /

 לגה לע לאר רחבנ טרופס יפנע 86-מ תוחפ אלב ,תשרב ,ףלוגה ,לגרודכה יפנע לע שגד תמיש

 !רוכ: / / 6 סורה 5 .ח615סח חס )|
 יכמ .םילככב טרופסה ץורע רתא
 םיאטרופס לע עדימ ,טרופס תושדח
 םירודישה חול טורפו ,טרופס תוצובקו

 .ץורעה לש הוו .םינוש .תוינוכמה יצורמו ףורגיאה

 ₪618! | לארשי תרחכנ לש ימשר אלה רתאה | לגרודכה לש הליהתה לכיה ₪

 א. . 1/6 / דאמ לבא ,ילוא ,ימשר,ָאל .לגרודכב ייצא .!ח]- (סס!-!םוחח6.6ס0הר יאש. סוס שחר

 לכב לגרודכה תוגיל לע ינכדע עדימ | ףיקמו טרופמ לכ לש לודגה לגרודכה ןקחש והימ ,[4/-ה תגיל תודוא טרופמ עדימ

 >> 7 .לארשיב ללוכ ,םלועה 6אא/5ו ,אשונב העד ילעב םתא םא ?םינמזה ,תונושה תוצובקה ,הלשש הירוטסהה

 0 : ,ויתונקסמ תא ונחב ,רתאל וסנכה .םינקחשהו

 י יו. 651 שס .םתא םג ןהילע ועיפשהו

 א ,טרופס תוועדח לש יעוצקמו בחר ןווגוכ !ו[|-ה תגיל

 0 - םומוחתב םיקנעהמ םיינש 5 לסרודכב ביבא-לת יבכמ ושש .ח!.6סח
 ' 2 7 ו | שיצ.חסס6001 .סס || (םתיצר אל םגו) םתיצרש המ לכ

 ₪ | ,הינקחשבו הצובקב תורוששקה תושדח .ב"הראב לובטופה תגיל לע ,תעדל

 ירלולס טנרטניא
 ,קפס אלל ,אוה טנרטניאה סוחתב שדחה יידנרטיה

 ,תיזיפ ,לבגומ וניאש טנרטניא - ירלולסה טנרטניאה

 .העונתב ,תועיסנב ,םיכרדב טנרטניא .תרושקת וקל

 וליא ?האיבמ איהש הרושבה המ !היגולונכטה יהמ

 תונהל לכונ יתמ :צראב סוחתב תולעופ תורבח

 !םיירלולס טנרטניא יתורשמ לארשיב

 וו
 האנשה ירתא
 רדגומ תשרב סירתא לש לטובמ אל רפסמ

 ענומ םנכותש םירתא - ייהאנש ירתאייכ

 תבאוכ העפות יהוז .הפידרו תונעזג ידי-לע

 .דאמ תיטנרטניא םגו ,דאמ

 עינמ המ !הלא םירתא לש הקימנידה יהמ

 ירוחאמ דמוע ימ זייהאנש רתא" םיקהל סדא

 סינוגרא וא םייטרפ םישנא - וללה םירתאה

 םימחלנ םיפוג וליא - בושח יכהו !םיינעזג

 !תאז םישוע םה דציכו העפותב

 ה
 וישכע הקיטילופ יל החל
 תוריחבה שדוח אוה אבה שדוחה

 יזביג| ןוסחא יעצמא יאשונב .הלשממה תושארלו תסנכל

 ןווגמ תא רוקסנ "םיבשחמ תונכרצ" רודמ תרגסמב = 'פכ ,תוריחבה תכרעמו הקיטילופה
 רבחל ןתינ םתוא םיינוציחה עדימה ןוסחא יעצמא אל ונקסע ,טנרטניאב םיפקתשמ םהש

 ,ולש ןורכזה תלובק תא ביחרהל תנמ לע בשחמל גיגה םע ,םעפה ןכלו ,הנורחאל טעמ

 יננוכ - םהיתונורסחו סהיתונורתי ןויצ ךות ירחא ןפ איבנ ,"יתימאה רבדהיי דעומ
 ,םייטפוא םיננוכ ,םיפילש םיקסיד , "קסיד-רפוסיי ןיב רשקה לש ,והשמ יטסירומוה

 .דועו ,םירוטילקת יברוצ .הקיטילופו טנרטניא

 טנרטניאל םישדח םירצומ םלועהמו ץראהמ תושדח 17 -ה -מוצו

 תושדח תובותכ תואמ ללוכה "'וישכע טנרטניא" לש גווסמה ךירדמה לארשיב םישדח םירתא

 .(םייונמ תקלהמ) 03-6850113 י'לטל רשקתהל ןתינ יונמ לע המיתהל

 וערעוע.16כ]
6 

 +6 |36 00 || צסווזה 66 סמ 1:6 65

 םירתאה ידעצמ תא איבנ ,ןויכג ידמ עיפומש ,הז רודמב |

 םיירלופופה םיקחשמהו תוירלופופה תויומדה ,םיירלופופה |

 תויוליעפ תודוא ,תופסונ עדימ תואלבט םע דחי ,טנרטניאב

 .שדוח ידמ תונכדעתמה תואלבט - תשרב תונוש

 | 2[ - 3סא[גוא 99 אגא | 1

 ₪ יש רוד

 | ו ה ו 1 1 ַש

 רתאה םש | גורד

 < קרב רוהא
 פנו סעדה גצרהא - השדה ₪
 וו .תוגטו 6 00 | רארגק םרשהה משצרר

 0. וא"
| 

4 

= 

. : , 

 . ש וח

 םכ ו ו יא 008 נ שדוח ףוסל ןוכנ .שגתוטטסהז6ז
 : 4 ₪ ּב . 4 ₪

 תוסס
 סשה צו 4דהש שוללת

 כט ]6 שוא חו
 סה ות ואו

 ו ו / - . , ו" , דרופורק ידניס | | כ | | ןוטעלקירלח | +

| 
 | ןורזג קמ |
 7 מלב |

 ,- 77/7107 ו הילרטסוא 6:30 0

 | 89698 | |( פי

 .ץרמ שדוח ףוסל ןוכנ .6\1ז א גתוט9(רוקמ)

 וו ראב טיצקמה ידיחיה ןיזאגמה אוה "תירוניגיר תונחא" 1 וחזה
 1 דעוימ .שעוטניקמלו יסיפל תבשחוממ תונמאב קסועה [

 ור[ תלת ,הידמיטלומ ,םוסרפ ,בוציע ,הקיפרגב םיקסועל
 ןח וון לר\טנרטניאו ואדיו ,סופד ,היצמינא ,דממ

1 
 האר ווי

1 

 םחרבע םירתא "שק ןופאדה םלרצושו .ץרמ שדוח ףוסל ןוכנ .יאטט21(;רוקמ )

 רעש תובידאב שגומ רודמה

 ליכמה ,"זופת" ילארשיה טנרטניאה

 ,טרופמ יפארשי םירתא סקדניא

 ,"תנווכי" םשב ירבע תשר ןיזאגמ

 .םיקחשמו יאנפ ,םיקסע ירודמו

 וכ ://שרשרש1קו..

 ,"תירוטיגיר תונחז("ל יונמ לע ומתח
 =- '"% יי \ תובתכו תושדח ,םלועב הקיפרגה תונכות בטימ לש הריקס םיללוכה ,((:םכ 12 +) תונוילג 12 ולבקו

- . . 
 ו

 / 7 הו וו מ :ל ורשקתה יונמ לע המיתחל .תבשחוממה הקיפרגה םלועמ -
 וי - לכ .תויפרו -

 שמ [| ראווה .הזוק6ת(.60.1] 03-6857137 :סקפ 03-6850113 :לט 65273 ,א"ת 53 םיאנומשחה |
 ריי



 ו

 ?ו)5 עיגח הז החנ
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 הכורעתה
 הז .תוכורעת לע תמ אל ינא ,ישיא ןפואב

 םישנא ,תופיפצ ,שער דגנ והשמ יל שיש אל
 .םיילגרב םידירו לש ץאומ חותיפ וא םיעיזמ
 םיבוטל ולאכ םירבד לחאמ ינא .ךפיהל
 ןופס ראשהל ףידעמ ינא ,המ קר .ידידיבש
 ,ןולא ץע הרוקמה ,רדוהמה יתדובע רדחב
 .יתשקבכ הלק תיסאלק הקיסומל ןיזאהלו

 ןיאש תוירוטסה תוביסנ ףקותמ ,תאז לכב
 לש םחה וקיחמ יתערקנ ,ןטרפל םוקמה הז
 תכורעתל תחאב יתכלשוהו ידלאויו
 ,ןכ יכ ןכא .הנורחאה דלרוו-טנרטניא
 תפיו הרימתה יתומד ,םירקי התומת-ינב
 לע .טק עקרל םכיניב הכלהתה ראותה
 ויה .דיגהל המ הברה יל ןיא המצע הכורעתה
 תיקשה ללגב) העוקש ףתכ םע םישנא ןומה
 תוחפל וא) תולרגה ןומה ויה ,(םירושורבה םע
 ("טנרטניאל םניח תועש םירשע" לש ,תחא
 דחא וקרזש םיינש ללוכ ,םידלי ןומה ויהו
 התייהו ,ןכ .םיבוהצ םירפס הסינכב ינשה לע
 יל עודי ,הז בלשב .תינוכמ לש הלרגה םג
 לע םתעמש ?הכז ןכ ימו .הב יתיכז אל ינאש
 ?והשמ הז

 !ראוד ךנ שי
 תרבגמ ןיינעמ ראוד יתלביק םוי ותואב

 הצור התא םאה" .פ9טקיסופ (ןודא אמש וא)
 דיימו 99 תרבגה התשקה "?יתיא שגפהל
 ימש" :ןמקלדכ היתולעמב תחבתשמ הלחה
 .רבמבונב הרשע -הנומש יל ואלמו הקיס'ג
 ,רתוי רגובמ והשימ םע שגפהל יתזטניפ דימת
 יתורבח םע היח ינאו תיבהמ יתחרב
 ןנד הקיס'ג הרבע ןאכ "...סל'גנא-סולב
 היתויטנו תויבבושה היתולעמ טוריפל
 ,יופצכ ,חוניקה .םיעודי םימוחתב תוילרבילה
 הווארל גיצמה יפרגונרופה רתאל הינפה התייה
 .תויטנו תולעמ ןתוא

 ךיא עדוי אל ינא
 רוצעל רשפא קוידב
 לבא ,הזכ 'לבז ראוד'
 ולש תופיכתהו תומכה
 לכ לע םילוע רבכ
 ,םצעב ,המל ,םיבצעה
 ראוד לבקל ךירצ ינא
 ןעמנ"ל הנפומש
 קפס המל ?"יוסח
 ץיפמ ילש תוירוביחה
 רוצעמ םוש ןיא םאה ?הזכ ראוד ילש הביתל |

 ערוצמו בז לכל יתבותכ תצפה ינפב יקוח
 המ הבוט הצע והשימל שי ?ךכב ןיינועמה |

 ?הזה רבדה דגנכ תושעל רשפא

 היצזילקול
 םירתאה תרשעמ השיש ,יתארקש ח"וד יפל

 ראשה .םיידווש םירתא םה הידוושב םיליבומה
 םה המ .טפוסורקימו םישופיח ,ראוד םה
 ח"וד דוע יתארק ךכ-רחא ?קוידב םש םישוע
 עדימ" םישפחמ םישלוגהמ זוחא 80 ויפלש
 .סקס םישפחמ םיזוחא 17 קרו ,"םירצומ לע
 ,חטב

 רקוב תחוראנ ןפדפד
 פייקסטנ םַע לוחזל סאמנש ימל

 .הינמרגמ תובוט תושדח שי ,טפוסורקימו
 ןפדפד ואיצוהו השעמ ושע םיבוט םיקיי המכ
 תורמלו 800% קר לקוש אוה .\6'גס םשב
 ,(אטב-םורט) תמדקומ הסריגב ןיידע אוהש
 .םירואזונידהמ ביציו ליעי ,ריהמ רתוי אוה
 "פייקסורקימ"בש םירבד המכ םג ו69 -ל שי
 לכב שופיח ומכ ,סינכהל וליפא םימלוח אל
 המשל היואר הרקב ,תינמז וב שופיחה ירתא
 םימלש םירתא תדרוה ,תולוונמה תויגועה לש
 בושח) םיפדב תואיגש לע חוויד ,ךירצש ומכ
 ןוניס - דמחנ יכהו ,(תוזח| בתוכש ימל דואמ

 דירוהל .םשגתהש םולח .תועדומו תונומת
 טנמלאה ,ואוא.ו649.66 תבותכב רשפא
 ,תוחפל םכבור תניחבמ ,ידיחיה סעבמה
 הככ .שוטניקמל קר אוה ןפדפדה הז בלשבש
 .םייחב הז

 ...ש בל םתחש
 ,החילס ,שופיחה-יעונמ לכש בל םתמש *
 ,רמולכ ,רבד ותוא קוידב םיארנ ,םילטרופה
 ?!והאי ותוא קוידב
 לבקל השק רתויו רתוי השענש בל םתמש *
 ונחנא םאו ?םכלש תוירוביחה קפסמ תינובשח
 ךכ-לכ קפסל תורבחתהה המל ,ןאכ רבכ
 ?ונממ תוקתנתההמ הלק רתוי הברה
 אשונל םישדקומה םירתאש בל םתמש *
 אל-'וכו ,...ה םודיק ,עונלוק תבכוכ- דחא
 יתלקתנ ןורחאה שדוחב ?דורשל םיחילצמ
 ירחא" חסונב תועדוה םע םירתא העבראב
 יתטלחה םיפוצר םישדוח העבראו םייתנש

 הט ירוטירּומ ."םלוכל תוכרב ...רוגסל
 .טנטּולס
 ןיב ךופה ילסקאוק רשק שיש בל םתמש *
 תופיכתל םירוט יבתוכ לש הארשהה תמר

 ?"...ש בל םתמש" ירודמ תעפוה

 :בתכל תונפהל ןתינ תורעהו תובוגת
 הורוס ₪ 660.60[

 [כ

4 
 69 2500 \!8 דע תישדוח םינותנ תרבעה

 69 זק 300985,תינכט הכימת

 6 66ו 5005 ,ק6ז| 3/8500[ \/0

 68 פו הוס

 69 \טוסחוהוס \ווחסז 8360ק-םיוביג

 6 טו 5

 6 60103060 זז 5

09909505 501 6 

 6 אז אסחשסזאפ זס

 תודחוימ תוינכות

 : םיפסונ םיתורש

\/\ 

 ור
 סיד חטש הגמ 60 דע לש ותאה

 ה
 חנו סיסב ל

 !!!וישכע ורשקתית - םירלידל

8 00900 6 

 ר%כ

 69 8!/!60 דע ךלש רתאה

 69 003/5!וזק ראוד תובית 0

 6 [-וסחו(?גָה6 97/98 8

 69 60/-8|\ תיטרפ היקית
 6006 סח 6

 6 8/5\017-ל תוירושיק

 69 הס ץקווסה 75 :- 658

(651) 0001 5606 69 

 69 \\60 וו 8

 69 =-6סחוחו06 8
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 סוססו ןופ-אלפ :ימלוע שודיח

 תירלולט תרושקת
 !תחא הליבחב - טנרטניאב השילגו

 תחא תרושקת תליבחב ךל העיצממה הנושארה תירלולטה הרבחה איה ןופ-אלפ תרבח

 תרושקתה יכרצל הנכה תאטבמ (ן!ס!כי9[ תרושקתה תליכח !טנרטניאב השילג םגו תוירלולס תוחיש םג

 .דחוימב ךומנו עובק ישדוח ריחונב ללוכ יתרושקת ןורתפ ךל הקינעמו ,ךלש םינתשמה

 :ךתריחבל

 השילג תועש 4-ו ריווא ןמז תוקד 0

 ונ"'עמ ללוכ שדוחל ח"ו 194-ב בהז טנרטניאב

 :וא

 השילג תועש 8-ו ריווא ןמז תוקד 0
 "עמ ללוכ שדוחל ח"ש 228-ב בהז טנרטניאב

 יאנפ וא לינה לולטמב ןכ- אלפ יפירעת יכל הטבייוזחת הליבחב תולולכה תוקדל רבעמ ריזוא ןמז וקו * 4

 הותבנע הליבחה יפירעת יפל הטבייוחת תולולנה תועשל רבעמ השילג תועט .(הזקלה תריחב 'בל]

 הליבתה יא!חל ףופכבו סיישדוח 11 לש הנוקתל השה קונוטצהה *

 םיקצבמ לפכ ץא .הקבנזמ המוקתלו היטדטצהה יאנתל ףונכב .בהו טנרטנואל םיטדה םינרטצמל ןחדעוימ הליבזה *

 1-800-.050-123 :ם'טרפל

 !תונתמ תליבחה םנו
 .בהו טנרטניא לש םירתאה רפס 1

 .טנוטניאל בהזה ןוודמ נ בהז ראי |

 רחוי בוט םלועל רבחחהלכ תולשמ ימד ת*ש 15 ללוכ אל
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